
Příloha č. 13 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezentace 
 uskutečněné v rámci projektu 

 
v letech 2007-2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
č. Obsah 
1 Kunt, Miroslav: Elektronické archivní pomůcky a digitalizace v archivech České 

republiky. Příspěvek na konferenci Archívne dni,  Spoločnosť slovenských archivárov, 
Žilina, 2007. 

2 Kunt, Miroslav: Archivnictví v Austrálii - Zpracování archiválií aneb provenienční 
princip bez tvorby fondu. Prezentace na konferenci Pobočky České informační 
společnosti při Národním archivu, 2008. 

3 Kunt, Miroslav: Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí 
veřejnosti v elektronické podobě. Projekt výzkumu a vývoje. 
Digitální archiválie – výběr, zpracování a využívání. 
Porada ředitelů státních archivů, 2008 

4 Kunt, Miroslav: Archivní portál - místo pro přístup k dokumentům uloženým v 
Národním digitálnímu archivu. Příspěvek na konferenci CNZ´08 dne 23. září 2008. 

5 Dvořák, Tomáš – Kunt, Miroslav: Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo 
jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Příspěvek na konferenci Archivy, 
knihovny, muzea v digitálním světě 2008. 

6 Kunt, Miroslav: Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí 
veřejnosti v elektronické podobě. In: Knihovna - knihovnická revue č. 1, roč. 20 (2009), 
s. 113-118. 

7 Hanousek, Tomáš – Dvořák, Tomáš – Kunt, Miroslav – Matych, Zdeněk –Pokorný, 
Radek – Staroštík, Radomír: Prezentace projektu vedení Odboru archivní správy a 
spisové služby, 2009 

8 Hanousek, Tomáš – Dvořák, Tomáš – Kunt, Miroslav – Matych, Zdeněk –Pokorný, 
Radek – Staroštík, Radomír: Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich 
součástí veřejnosti v elektronické podobě. Projekt výzkumu a vývoje. Porada ředitelů 
státních archivů, 2009. 

9 Dvořák, Tomáš: Úprava popisu archivního materiálu v českém prostředí. Prezentace na 
konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009. 

10 Kunt, Miroslav: Autoritní záznamy v archivnictví. Prezentace na konferenci Archivy, 
knihovny, muzea v digitálním světě 2009. 

 
 



1

Elektronické archivní pomůcky a 
digitalizace v archivech ČR

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha

Ing. Miroslav Kunt
Národní archiv
Archivní 4
149 01 Praha 4

tel.: +420 974 847 334
e-mail: kunt@nacr.cz
http://www.nacr.cz

XI. archívne dni, Žilina 2007

Archivní pomůcky - metodická východiska
• Základní pravidla pro zpracování archivního 

materiálu, Archivní správa MV, Praha, 1960

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007

• Prováděcí vyhláška 645/2004 Sb., Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a 
spisové službě (č. 499/2004 Sb.)

• Metodické pokyny Odboru archivní správy a spisové
služby MV (pořádání fondů obcí, far, JZD…)

• Interní metodiky archivů a postupy dodávané se 
specializovanými archivními programy

kunt
Textový rámeček
1. Elektronické archivní pomůcky a digitalizace v archivech ČR, IX. archívne dni, Žilina 2007
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Archivní pomůcky - vyhláška 645/2004 Sb.
• Definuje druhy archivních pomůcek, evidenci archivních 

souborů (fondů a sbírek), podrobnosti k využívání
archiválií vč. ceníku služeb veřejných archivů

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007

• Archivní pomůcky:
I. Základní (prozatímní inventární seznam, dílčí
inventář, inventář, katalog)
II. Speciální (rejstřík, tematický katalog, soupis 
dokumentů, tematický rejstřík)
III. Referenční (soupis fondů, popis fondu, průvodce, 
edice)

• Podrobně stanovuje náležitosti titulního listu, úvodu a 
tiráže pomůcky typu „Inventář“

Archivní pomůcky - vyhláška 645/2004 Sb.

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007

• Umožňuje zasílat arch. pomůcky do centrální evidence 
elektronicky dle schématu vytvořeném Ministerstvem vnitra

• Odbor archivní správy a spisové služby MV vytvořil na 
základě zmíněného zmocnění DTD definici (jazyk XML) pro 
pomůcky „inventář“ a „dílčí inventář“ - technický standard a 
výměnný formát

• Implementace standardu do stávajících archivních systémů
měla být realizována od 1.5.2007 (Národní archiv a Státní
oblastní archivy povinně, ostatní doporučeně) -> nenaplněno

• Vše dostupné na http://www.mvcr.cz/archivnictvi/standardy

• Předcházela rozsáhlá diskuse zástupců archivů
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Archivní pomůcky - technický standard

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007

Interní metodická podpora zpracování
v archivech

• Problematice se soustavně věnují zejména 
Národní archiv a státní oblastní archivy Třeboň, 
Zámrsk a Plzeň

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007

• http://www.nacr.cz (Národní archiv)

• http://www.ceskearchivy.cz (SOA Třeboň)

• http://www.soka-cr.cz (SOA Zámrsk - SOkA 
Chrudim)



4

Interní metodická podpora zpracování
v archivech

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007

Interní metodická podpora zpracování
v archivech

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007
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Elektronické archivní pomůcky

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007

• Některé archivy dávaly přednost výběrové digitalizaci, dnes 
nutnost zveřejnění pomůcek chápe většina

• Problematická tvorba archivních pomůcek v MS Word

• Programové vybavení - dvě řešení (obě databázová)
• ProArchiv (firma Bach systems, s.r.o.) - SOA 
Litoměřice, ZA Opava, Archiv Národního muzea…)

• Janus2000 (firma NetPro systems, s.r.o.) - Národní
archiv, SOA Plzeň a Zámrsk, Literární archiv Památníku 
národního písemnictví…

• V řadě archivů rozsáhlejší staré databáze

Počítače v archivech - další systémy

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007

• Speciální aplikace - využívání archiválií
• IS badatelna (firma Bach systems, s.r.o.) s doplňkovými 

evidencemi

• Programové vybavení - nadstavba: zpřístupnění evidence 
archivních fondů popř. pomůcek veřejnosti pomocí
webového rozhraní:

• Archivní VadeMeCum (firma Bach systems, s.r.o.)
• Badatelna CZ (firma NetPro systems, s.r.o.)

• Speciální aplikace - interní webové portály
• ArchAdm (firma Bach systems, s.r.o.)
• SOANet (firma NetPro systems, s.r.o.)
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ProArchiv

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007

Modulární
systém pro tvorbu 
archivních pomůcek

• základní výhody: jednoduchost, snadná instalace, existují
jednoduché moduly i pro knihovnu a muzejnictví

• základní nevýhody: speciální požadavek potřebuje 
speciální aplikaci, technologicky zastaralé, problémy s 
hierarchizací popisu

ProArchiv

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007
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Janus 2000

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007

Systém pro 
hierarchický popis 
archiválií

• základní výhody: popis různých druhů dokumentů v jedné
databázi s hierarchickými vazbami mezi sebou, možnost 
upravovat způsoby popisu - možnost importu různých dat

• základní nevýhody: složitější instalace, vyžaduje 
upřesnění metodiky popisu, není tak návodné jako 
jednoúčelová aplikace s vyznačenými poli

Janus 2000

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007
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Archivní pomůcky - retrokonverze

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007

• Systematická retrospektivní konverze v archivech:
Zemský archiv Opava
Národní archiv
Archiv hlavního města Prahy

• Převod do požadovaného technického formátu, většinou z 
papírové podoby:

• přepisem do dané struktury (upřednostňováno)
• skenováním a převodem prostřednictvím OCR
• prozatímně pouze skenováním
• převodem do formátu PDF (doplňkově)

• Záleží na množství pomůcek

Archivní pomůcky - retrokonverze 
v Národním archivu

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007

• K kolem 28 bm pomůcek (základních) v rozsahu několik stran 
až několik tisíc stran

• Nově pomůcky již pouze v programu Janus 2000

• Část pomůcek velmi špatné obsahové úrovně („telefonní
seznamy“ signatur a čísel jednacích)

• Skenování a převod prostřednictvím OCR se neosvědčily -> 
nutnost reformátování (rozdělení na záznamy a pole pro 
databázi)

• Nyní většinou přepis - využití služeb chráněných dílen (tzv. 
náhradní plnění pro ZTP): ICT pracoviště - Deep Boskovice
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Archivní pomůcky - retrokonverze 
v Národním archivu

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007

• Priority: rozsáhlé a technicky i obsahově kvalitní pomůcky, 
pomůcky k fondům ÚV KSČ

• Práce jdou velmi pomalu, vše je nutno upravovat

• Nové řešení (u nekvalitních 
pomůcek trvalé): skenování na 
multifunkčním kopírovacím stroji s 
podavačem a převod do formátu 
PDF

• Využíváno již při digitalizaci 
předávacích seznamů

Prezentace dat o archiváliích
právní otázky

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007

• Je archivní pomůcka autorským dílem?
- vyhláška 645/2004 Sb. se snaží to vůči badatelům 
prosazovat, avšak bez zmocnění v zákoně
- autorskoprávní analýza zadaná dříve Státním 
ústředním archivem říká, že není

• Nově pomůcky již pouze v programu Janus 2000

• Omezování nahlížení do pomůcek je zbytečné a 
kontraproduktivní (= neinformovaný badatel)

• Nepotvrdily se obavy, že se zveřejněním pomůcek zvedne 
množství požadavků na archiválie
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Prezentace dat o archiváliích - právní otázky

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007

Prezentace dat o archiváliích 
„Archivní VadeMeCum“

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007
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Prezentace dat o archiváliích 
„Badatelna“

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007

Prezentace dat o archiváliích

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007

• Jak Archivní VadeMeCum, tak Badatelna mají své
problémy - archivní pomůcka není zobrazena přehledně, 
nepůsobí „komplexně“.

• Databázová prezentace má velkou budoucnost - možnost 
vazby digitalizovaných archiválií a dálkového objednávání

• V Národním archivu se osvědčilo pomůcky prezentovat i ve 
formátu PDF (generovány z programu Janus2000).

Zásadní výhoda: texty pomůcek indexují vyhledávače 
(Google), což u databází není, lze je vytisnout jako „knihu“
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Prezentace dat o archiváliích

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007

Prezentace dat o archiváliích

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007
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Standardizace pomůcek - projekt výzkumu

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007

• Národní archiv podal projekt výzkumu a vývoje 
Ministerestva vnitra „Možnosti a formy zpřístupnění
archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti 
v elektronické podobě“

• Spolupráce s oběma vedoucími firmami dodávajícími 
archivní software

• Konečně začít řešit mezinárodní standardy

Standardizace pomůcek - projekt výzkumu

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007

• Analyzovat mezinárodní standardy pro popis archiválií a 
vyjádření jejich kontextu, tj. ISAD(G) a ISAAR(CPF)

• Navrhnout nezbytné úpravy stávajících metodických 
pravidel pro zpracování archivního materiálu, které
umožní implementaci zmíněných mezinárodních 
standardů

• analyzovat standardy pro definování formy archivních 
pomůcek, tj. EAD a EAC (podporované a doporučované
Mezinárodní archivní radou), a porovnat je se 
“Standardem pro ukládání a zasílání archivních pomůcek 
druhu inventář a dílčí inventář v digitální podobě” (OAS 
MVČR)
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Standardizace pomůcek - projekt výzkumu

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007

• navrhnout řešení pro přijetí otevřeného popisného 
standardu, který definuje formu archivních pomůcek 
v dlouhodobé perspektivě s ohledem na všechny druhy 
základních archivních pomůcek

• navrhnout způsob napojení digitalizovaných archiválií
k příslušným archivním popisům

• navrhnout způsob řešení datových skladů (s archivními 
pomůckami) jednotlivých archivů, navrhnout jejich on-line 
propojení pomocí webových služeb a definováním 
otevřeného komunikačního rozhraní (např. OAI-PMH)

Standardizace pomůcek - projekt výzkumu

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007

• navrhnout a vytvořit volně dostupný systém pro efektivní
prezentaci dat archivních pomůcek na Internetu a jeho 
funkčnost a použitelnost otestovat na reálných archivních 
pomůckách Národního archivu a Archivu hlavního města 
Prahy

• s ohledem na žádoucí vzájemnou výměnu dat s dalšími 
typy paměťových institucí (zejména s knihovnami a 
muzei) analyzovat popisná pravidla a standardy pro 
specifické druhy archiválií (mapy, tisky apod.) společné
těmto institucím (např. standardy MARC, AACR, 
MASTER, Dublin Core, MODS, CEI, CIDOC CRM aj.)
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Digitalizace v archivech

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007

• Systematicky - pouze vybrané části fondů
- fotografie
- archiválie jednoho typu (např. tiskopisu)
- dokumenty převzaté jen v digitální podobě

• Většinou digitalizace vybraných druhů dokumentů:
- listiny v rámci mezinárodního projetu
- deskové negativy
- mapy

• Výhled: digitalizace nahradí časem studijní mikrofilmy, bude 
primární; bezpečnostní mikrofilmy pouze z „povinnosti“. 
Zatím je to chápáno spíše opačně

Digitalizace v archivech - projekty

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007

• Národní archiv: přihlášky pobytové evidence Prahy 1850-
1914 (tzv. konskripce)

• Národní archiv: účast na evropském projektu Monasteium

• SOA Litoměřice: Fotografická pozůstalost Franze Queissera

• Archiv zeměměřičství a katastru, Národní archiv, ZA Opava, 
MZA Brno: digitalizace tzv. indikačních skic (mapy stabilního 
katastru 1824-1843, v NA, ZA a MZA reambulované)

• Národní archiv: zvukové dokumenty radionaslouchací služby, 
převzetí archivu vysílání české (českosl.) redakce BBC

• Archivy v rámci SW pro zpracování archiválií (NA - 12 tisíc 
image, většinou fotodokumenty) 

• Podepsány smlouvy s mormony - digitalizace matrik
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Digitalizace - projekt  MICHAEL

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007

• Vícejazyčný inventář digitalizovaného kulturního dědictví
14-ti evropských států

• Založen na open source aplikacích

• Bude shromažďovat údaje o digitálních sbírkách a 
produktech souvisejících s kulturním dědictvím České
republiky - muzeí, galerií, archivů, knihoven atd. 

http://www.devoteam.cz

Digitalizace v archivech - Monasterium

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007
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Digitalizace v archivech - Konskripce

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007

Digitalizace v archivech - Indikační skicy

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007
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Digitalizace v archivech - Franz Queisser

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007

Digitalizace v archivech - Fotoarchiv 
K.H.Franka (prozatímní řešení v NA)

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007
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Digitalizace v archivech - shrnutí

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha XI. archívne dni, Žilina 2007

• Jde o nejefektivnější způsob „předkládání archiválií“

• Na masovou digitalizaci (viz např. depart. archiv Yvelines, Fr.) 
nejsou archivy připraveny, mnohde je výkřikem techniky 
půjčování CD s daty ve studovně

• Jak data popisovat? Naskenované obrázky bez metadat k 
ničemu -> úkol pro archivní programy (vazba na pomůcky)

• Vytvářet na každý projekt specializovanou aplikaci? Není příliš
systémové řešení -> prezentace pomocí portálů Archivní
VadeMeCum nebo Badatelna

• Data musí být zálohována a chráněna. Opravdu jsou?

• Digitalizace často bez ohledu na archivní pomůcky

Děkuji za pozornost

Miroslav Kunt, Národní archiv Praha

Ing. Miroslav Kunt
Národní archiv
Archivní 4
149 01 Praha 4

tel.: +420 974 847 334
e-mail: kunt@nacr.cz
http://www.nacr.cz

XI. archívne dni, Žilina 2007
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Archivnictví v Austrálii

Zpracování archiválií aneb provenienční
princip bez tvorby fondu

Výroční konference pobočky ČIS při Národním archivu 21. února 2007

Miroslav Kunt, s podporou projektu Výzkumu a vývoje MV 

VE2007200904
„Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí

veřejnosti v elektronické podobě“
http://asta.nacr.cz

Obecně – struktura, metodika
• Federální Národní archiv v Canbeře (dříve

Commonwealth Archives Office)
• Státní archivy v jednotlivých státech (vlastní

legislativa)
• Metodika zpracování vychází z anglosaské praxe, 

ale je propracovanější
• Velký význam má Společnost australských 

archivářů (Australian Society of Archivists, Inc.; 
ASA)

• Základní informace o archivnictví též
http://john.curtin.edu.au/society/australia/links.html

kunt
Textový rámeček
2. Kunt, Miroslav: Archivnictví v Austrálii - Zpracování archiválií aneb provenienční princip bez tvorby fondu. Prezentace na konferenci Pobočky České informační společnosti při Národním archivu, 2008.
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Společnost australských archivářů

• http://www.archivists.org.au/
• přehled a kontakty na všechny archivy
• Informace o metodice, práce Výboru pro popisné

standardy při ASA
• Archivní kurzy
• Archivní příručky

– Ellis, Judith (editor): Keeping Archives, 2nd edition, Thorpe a
Australian Society of Archivists, Melbourne, 1993. 
ISBN 1-875589 15

– Describing Archives in Context: The Guide to Australasian 
Practice, Australian Society of Archivists, Australia 2007, 
ISBN 978-0-9803352-3-1

Výuka archivnictví
• Monash University, obor umění (archivy a 

dokumenty)
• Royal Melbourne Institute of Technology 

(RMIT), obor informační management (archivy a 
dokumenty)

• Edith Cowan University, obor informační servis 
– archivy a toky dokumentů

• University of New South Wales (UNSW), obor 
informační management (archivy/dokumenty)

• Curtin University, obor archivnictví
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Teoretická východiska
• Mezinárodní standardy ISAD(G) a 

ISAAR(CPF)
• Do práce MAR na ISAAR(CPF) se zapojil 

Výbor pro popisné standardy ASA a 
Národní archiv v Canbeře

• Základem provenienční princip, ovšem
„Archiváři podřizují vše teorii respect des fond, ale je 
nesčíslně cest, jak tato teorie může být aplikována 
v aktuální praxi popisu.“ (A. Cunningham)

=> použití sérií jako základního prvku

Metodika zpracování
• Od roku 1940 do 80. let používána metodika Systém 

zpřístupňování (Accession System)
• Od poloviny 60. let tzv. CRS - Commonwealth Record 

Series System (Peter Scott) dokončený 1984 a přijatý 
také archivy NSW, Queenslandu a Západní Austrálie

• Od poloviny 80. let automatizace, opouštění Accession 
System

• V roce 1999 zastaveno používání Accession System
zcela (souvisí také s mezinárodními standardy)

• Některé archivy (státu Victoria) si CRS upravili do vlastní
metodiky
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CRS - principy
• Respektování provenience
• Respektování originálního uspořádání

„Originální uspořádání dokumentů může být klíčem k inteligentnímu 
pochopení vztahu skupin dokumentů k zaměstnancům a 
uživatelům.“ (příručka CRS). Podporuje integritu dokumentů (Archiv 
státu Victoria, PROV)

• Entity administrativního kontextu a kontroly provenience:
Organisation (organizace)
Agency (agentura)
Person (osoba)

• Entity pro kontrolu dokumentů:
Series (série)
Items (jednotliviny) 

• Série odstraňují problém vícenásobné provenience
• Tvorba sérií u dokumentů, které jsou ještě u původce

Série - důvody
Vícenásobná provenience (multiple provenance)

Teoreticky mají shromážděné dokumenty pouze jednoho původce, ve 
skutečnosti jich je většinou více, což je příznačné právě pro moderní
úřadování, kdy tatáž agenda přechází z úřadu do úřadu a není možné ji 
rozdělit. Stejný problém může vzniknout i u dokumentů rodin a 
v registraturních systémech, kde osobní dokumenty nejsou od úředních 
oddělovány 

Překlenutí problému: série
Systém sérií překlenul vícenásobnou provenienci za cenu 
vzdání se fondu jako primárního pojmu intelektuální kontroly, 
série byly zavedeny jako nejvyšší úroveň archivního popisu. 
Předpokládá to sofistikovanou a přesnou dokumentaci původců, 
jejich funkcí a činnosti Série propojeny na institucionální
původce (agentury) a osoby
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Série – co to je
• Základní jednotka archivního zpracování
• Je to skupina dokumentů (jednoho nebo více) se 

společnou identitou (číselnou, abecední, 
chronologickou nebo jinou sekvencí), systémem 
manipulace (jako výsledek téhož procesu 
shromažďování a správy) a obecně ve stejném 
formátu, shromážděná u agentury nebo osoby

• Vyplyne-li to z organizačních změn, může být série 
v průběhu času shromažďována u více jak jedné
agentury

• V archivu státu Victoria se připouští „podobná
fyzická forma“ a také „podobný informační obsah“

Série – vazby mezi nimi
• Může kontrolovat nebo být kontrolována 

jinou (např. vazba mezi rejstříkem a 
rejstříkovanými dokumenty),

• Může předcházet nebo následovat jinou 
(např. když se u agentury přejde 
z rejstříkových karet k počítačové databázi 
správy dokumentů),

• Může být propojena k jiné (např. dvě série 
spisů z různých aspektů vztahujících se k té
samé záležitosti)
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Série – identifikace
• Je základem zpracování, specifikuje se dle 

definice série
• Řeší se např. konzultací v rámci spisové služby a 

analýzou její dokumentace
• Existují samostatné sekvence uvnitř sérií – „sub-

série“
• Pamatováno na dokumenty mimo systém spisové

služby
• K pochopení nejlepší příklady (archivní pomůcky)

– Public Record Office Victoria (PROV) 
http://www.access.prov.vic.gov.au 

– State Records Authority of New South Wels
http://investigator.records.nsw.gov.au
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Příklad popisu - CRS
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Další entity popisu (systém NSW)
• Organizace: shrnuje jednotlivé agentury do celku, který sám o sobě není

původcem, předpokládá se samostatnost a/nebo autonomie (např. „církev“
„vláda“ nebo vysoká škola zřizující různé ústavy; jinak u velké části jsou 
organizace = agentury a objeví se názvem v obou kategoriích)

• Agentury: fakticky původce (korporativní), jsou administrativní nebo obchodní
jednotkou mající schopnost a odpovědnost vykonávat části funkcí náležejících 
organizaci (např. jednotlivé úřady a ministerstva), v PROV je jejich znakem 
také samostatná spisová služba

• Funkce: hlavní pole působnosti organizací, obvykle dané legislativně
• Vlády: seznamy vlád, odkud je možné dostat se k tzv. portfoliu (další

přístupový prvek), vlastně odvětví/resortu,  pod nějž jsou seskupeny příslušné
agentury 

• Osoby: fyzické osoby, které vytvořily dokumenty jako oficiální osoby 
příslušných agentur 

• Aktivity: navazuje na Funkce a specifikuje funkční kontext sérií
• Jednotliviny: jednotlivé dokumenty, skupiny listů spojených do spisu, svazek, 

mapa, plán, fotografie, zvukový aj. záznam; vedle sérií jediná fyzická entita
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Systém archivu státu Victoria
(PROV)
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Speciální entity v sytému PROV
• Victorian Record Group (VRG) (skupina): slučuje dohromaty agentury, které vytvořili dokumenty 

podobné funkce, odpovídá skupině “portfolio” výše popsaného archivu NSW v Sydney.
• Consignment (přejímka): skládá se z jednotlivin náležejících k jednoduchým sériím a předaný do 

správy PROV jako část tvořící jeden přírůstek. Přejímka se může skládat z celé nebo jen části série. 
Každá přejímka dostává alfanumerický identifikátor sestávající ze skartačního znaku (P =Permanent 
/naše “A”/, T = Temporary /dočasně, naše “V”/, U = Unappraised /naše “S”/) a řetězce čísel k odlišení
přejímek uvnitř série (staré dokumenty mají “0000”). 

• Unit (jednotka): ukládací jednotka, v které jsou dokumenty uloženy a kontrolovány (pouze pro fyzické
dokumenty). Může to být karton používaný v PROV, balík, mapová zásuvka, svazek, pouzdro 
obsahující jednotlivinu. Každá ukládací jednotka má fyzickou lokaci v rámci depozitáře PROV a je 
půjčována do badatelny. Její označení se skládá z čísla série a přejímky, např. VPRS24/P0000/478.

• Digital item (digitální jednotlivina): na rozdíl od “Item” je pouze jinak charakterizován a jinak se 
předkládá. je logickým souborem shromážděných digitálních dokumentů (record)a spisů. Obsahuje 
informace o správě dokumentu a odkazy na vlastní dokument. Je předkládán on-line. Identifikaci tvoří
identifikátor agentury unikátní uvnitř série do které jednotlivina patří. Je jednoznačně identifikován 
v rámci celého PROV číslem agentury (VA), tedy původce, sérií (VPRS) do které patří a číslem 
jednotliviny.

• Sub-Item (část jednotliviny): pouze u digitální části jednotlivin. Jsou to jednotlivé dokumenty (record) 
v rámci Item. Může obsahovat jeden nebo více záznamů (document) týkající se téže akce nebo 
události. Např. záznam z jednání. Předkládá se on-line. Je identifikován číslem agentury, 
jednoznačným číslem v rámci série, do které přísluší. Dále má unikátní identifikátor sestávající z čísla 
agentury/původce (VA), série (VPRS) a identifikátoru jednotliviny. 
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Digitální archiválie
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Možnosti a formy zpřístupnění
archivních fondů nebo jejich 

součástí veřejnosti 
v elektronické podobě.

Projekt výzkumu a vývoje

Miroslav Kunt, miroslav.kunt@nacr.cz

Národní archiv

Obsah dnešní prezentace:

1) Základní informace o projektu, partneři
2) Popisné archivní standardy ISAD(G) a ISAAR(CPF)
3) Technické standardy EAD, EAC a METS
4) Standardy používané ostatními paměťovými institucemi
5) Vyhledávání nad archivními pomůckami - archivní

informační portál

Projekt výzkumu

kunt
Textový rámeček
3. Kunt, Miroslav: Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Projekt výzkumu a vývoje.Digitální archiválie – výběr, zpracování a využívání.Porada ředitelů státních archivů, 2008
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Projekt výzkumu - informace
• Jedná se o tříletý projekt výzkumu a vývoje Ministerstva vnitra VE2007200904
• Řešitelem je Národní archiv, spoluřešiteli Archiv hlavního města Prahy a obě

firmy dodávající archivní software, Bach Systems, s.r.o. Olomouc a NetPro 
Systems, s.r.o. Plzeň

• Základním motivem projektu je překlad, posouzení a zavedení mezinárodních 
archivních standardů a rozšíření povědomí o nich

• Česká republika (spolu se Slovenskem) je jedna z posledních v Evropě, kde 
není všeobecně akceptován standard archivního popisu ISAD(G)

• Výsledky projektu mohou posloužit k vytvoření archivního informačního 
portálu,   zpřístupnění archivních pomůcek uživatelům na národní úrovni, 
zapojení digitalizovaných a digitálních archiválií a zapojení ČR do 
mezinárodních projektů

• Řešena je spolupráce s ostatními paměťovými institucemi - knihovnami a
muzei

• Snaha po přenesení teoretických řešení do praxe, zatím připraveny překlady a 
podklady

Projekt výzkumu - témata I
• Analyzovat mezinárodní standardy pro popis archiválií a vyjádření jejich 

kontextu, tj. ISAD(G) a ISAAR(CPF)

• Navrhnout nezbytné úpravy stávajících metodických pravidel pro zpracování
archivního materiálu, které umožní implementaci zmíněných mezinárodních 
standardů

• Analyzovat technické standardy pro archivní pomůcky a autoritní záznamy,
tj. EAD a EAC (podporované a doporučované Mezinárodní archivní radou) 
a porovnat je se “Standardem pro ukládání a zasílání archivních pomůcek 
druhu inventář a dílčí inventář v digitální podobě” (OAS MVČR)

• Navrhnout řešení pro přijetí otevřeného popisného standardu, který definuje 
formu archivních pomůcek v dlouhodobé perspektivě s ohledem na všechny 
druhy základních archivních pomůcek
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Projekt výzkumu - témata II

• Navrhnout způsob napojení digitalizovaných archiválií k příslušným 
archivním popisům

• Navrhnout způsob řešení datových skladů (s archivními pomůckami) 
jednotlivých archivů, navrhnout jejich on-line propojení pomocí webových
služeb a definováním otevřeného komunikačního rozhraní (např. OAI-PMH)

• Analyzovat bázi Národních autorit (NK ČR) a navrhnout její možné zapojení
do tvorby archivních pomůcek

• S ohledem na žádoucí vzájemnou výměnu dat s dalšími typy paměťových 
institucí (zejména s knihovnami a muzei) analyzovat popisná pravidla a 
standardy pro specifické druhy archiválií (mapy, tisky apod.) společné těmto 
institucím (např. standardy MARC, AACR, MASTER, Dublin Core, MODS, 
CEI, CIDOC CRM aj.)

Projekt výzkumu - témata III

• Navrhnout a vytvořit volně dostupný systém pro efektivní prezentaci dat 
archivních pomůcek na Internetu a jeho funkčnost a použitelnost otestovat 
na reálných archivních pomůckách Národního archivu a Archivu hlavního 
města Prahy

• Analyzovat standardy pro výměnu dat, tzv. kontejnerové standardy (např. 
METS) a navrhnout vhodný otevřený “kontejner” pro archivní pomůcky (tj. 
pro popis a digitální podobu archiválií) vzhledem k dlouhodobému 
uchovávání digitálních dokumentů

Pro výměnu informací mezi řešiteli 
a informování odborné veřejnosti vytvořeny stránky 

http://asta.nacr.cz
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Projekt výzkumu - ISAD(G)
• Všeobecný mezinárodní standard pro archivní popis, 2. Vydání (2000)
• Poskytuje obecný návod pro vytváření archivního popisu
• Popis je součástí procesu, který

a) zajistí vytváření pečlivých (konzistentních), vhodných a jasných 
(vysvětlujících) popisů; 
b) usnadní vyhledávání a výměnu informací o archivním materiálu;
c) umožní sdílení databáze autorit; a
d) zajistí možnou integraci popisů z různých míst do jednotného informačního 
systému

• Hlavním principem je tzv. víceúrovňový popis:
1) Popis od obecného ke specifickému
2) Informace odpovídající úrovni popisu
3) Propojení popisů
4) Neopakování informací

• 26 elementů popisu archivní jednotky, povinné jsou pouze referenční kód (signatura), 
název (obsah), původce, datace, rozsah jednotky popisu a úroveň popisu

• Základem archivního popisu tzv. jednotka popisu:
Záznam nebo soubor záznamů v jakékoli fyzické formě, se kterým se zachází jako se 
samostatným celkem (s entitou) a který jako takový vytváří základ jednotlivého 
popisu.

Projekt výzkumu - ISAAR(CPF)
• Mezinárodní standard pro archivní autoritní záznamy korporací, osob, rodin
• Autoritní záznam: 

autorizovaná forma jména kombinovaná s dalšími informačními elementy, které
identifikují a popisují jmenovanou entitu a mohou také odkazovat na příbuzné autoritní
záznamy.

• Standard stanovuje pravidla pro tvorbu archivních autoritních záznamů, 
které popisují entity (korporace, osoby a rodiny) spojené s vytvářením a 
správou archiválií, tj. především původce

• Primární účel standardu - podat obecná pravidla pro standardizaci 
archivního popisu původců a kontextu vzniku dokumentů, aby umožňoval: 

- přístup k archiváliím a dokumentům na základě popisu kontextu vzniku dokumentů
spojených s popisem vlastních archiválií často různých a fyzicky roztroušených;
- pochopit pozadí kontextu vzniku a využívání archiválií a dokumentů ze strany 
uživatelů tak, aby mohli lépe interpretovat jejich sdělení a význam;
- precizovat identifikaci původců dokumentů zahrnutím popisů vztahů mezi různými 
entitami, především dokumentací administrativních změn uvnitř korporací nebo 
změn poměrů u osob a rodin; a
- výměnu těchto popisů mezi institucemi, systémy a/nebo sítěmi.

• Autoritní záznamy běžné v knihovnách - viz http://autority.nkp.cz
• Jedná se o vrstvu archivního informačního systému poskytující informace o 

původcích jako základního údaje o provenienci archiválií
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ISAD(G) & ISAAR(CPF)
• Standardy stanovují základní pravidla pro popis archiválií a zejména 

strukturu archivních pomůcek
• Standardy jsou výrazně orientované na popis archiválií v celé šíři „fond až

jednotlivina“ a zohledňují jejich hierarchickou tektoniku, neřeší jednotlivé
druhy dokumentů (proto se standard ISAD(G) nazývá obecným)

• Popis archiválií se příliš neliší od našeho stávajícího (není s ním v rozporu), 
je potřeba si pouze uvědomit hierarchizaci a propojení na původce

• Dosud u nás neexistuje vhodný popis původců, je součástí I. kapitoly úvodu 
k archivní pomůcce, ale jednotliví původci nejsou separovány (orientováno 
často na vztahy k popisovaným archiváliím, nikoli na původce samé)

• Záznamy o původcích lze vytvořit interaktivní „dějiny správy“ jako další
přístupový bod k archiváliím, původce lze vázat nejen na celé fondy, ale i na 
jejich části (např. u prior, sérií apod.), možnost využití v předarchivní péči

• Využití autoritních záznamů v rejstřících – tvorba v rámci zpracování na 
základě spolupráce všech archivů v oblasti personálních, korporativních a 
věcných autorit

• Autoritní záznamy již běžně užívány v knihovnách, nyní se připojují muzea 
(CITEM Brno)

Ostatní popisné standardy
• Cílem analýzy je s ohledem na žádoucí vzájemnou výměnu dat s dalšími 

typy paměťových institucí (zejména s knihovnami a muzei) analyzovat 
popisná pravidla a standardy pro specifické druhy archiválií (mapy, tisky, 
listiny apod.) společné těmto institucím (např. standardy TEI, MASTER, 
Dublin Core, MODS, CEI, CIDOC CRM aj.)

• Většina standardů zaměřena na popis fyzických jednotlivin

• Analýza se snaží zhodnotit přínos jednotlivých standardů pro popis 
archiválií, zejm. v oblasti identifikace dokumentů, vyjádření kontextu a ve 
způsobu znázornění formy popisu. Výsledkem práce bude mimo jiné i 
stanovení konverzních tabulek některých standardů, jejichž definice zajistí
oboustranný převod z archivního formátu do zmíněných popisných formátů.

• Zpracován rámcový přehled, bude publikován
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Technické standardy
• V současnosti přijat v ČR „Standard pro ukládání a zasílání archivních 

pomůcek druhu inventář a dílčí inventář v digitální podobě“
• Provedena analýza tohoto standardu, identifikovány některé problémy.
• Mezinárodní technické standardy založeny na XML a vycházejí z ISAD(G) –

EAD (Encoded Archival Description) a z ISAAR(CPF) – EAC (Encoded 
Archival Context); jsou již dnes podmínkou mezinárodní spolupráce 
(Evropský projekt Apenet)

• Vše směřuje k zmíněným mezinárodním standardům, stávající standard by 
měl být kompatibilní

• Není důvod vyčleňovat pouze archivní inventáře
• Posuzován tzv. „kontejnerový standard“ METS – již je součástí projektu 

digitálního archivu, jeví se vhodný pro napojení digitalizovaných archiválií na 
pomůcky a pro přenos metadat obecně

• Zvažován standard NISO MIX – struktura pro uložení technických metadat 
digitalizovaných dokumentů

Informační portál archivů
• Měl by zabezpečit centrální vyhledávání nad archivními pomůckami (obdoba 

knihovnické Jednotné informační brány) a zabezpečit některé centrální
funkce (PEvA, autoritní záznamy)

• Existují tři možnosti:
- stahování standardizovaných dat archivních pomůcek z repozitářů

jednotlivých archivů, vyhledávání nad nimi a vracení odkazu do IS 
příslušného archivu

- stažení dat a jejich zobrazení portálem
- hybridní řešení na základě předchozích dvou bodů

• Využití komunikačního standardu OAI-PMH
• Řešena jednoznačná identifikace
• Portál by měl zabezpečit přístup informačních systémů archivů k centrálním 

funkcím (např. k evidenci původců/archivních autorit)
• Nabízí se otázka, zda portál nebudovat dohromady s digitálním archivem
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Konkrétní výsledky
• Překlady standardů ISAD(G) a ISAAR(CPF)

• Prezentace (zobrazení) archivní pomůcky uložené ve standardu dle OASS –
testovací provoz na stránce http://asta.nacr.cz/generator

• Jednání s CITEM Brno a Národní knihovnou – pracoviště národních autorit, 
projednány možnosti zapojení do databáze národních autorit „archivní
nadstavbou“

• Pokusy o implementaci standardů METS a OAI-PMH firmami dodávajícími 
archivní SW



Digitální archiválie – výběr, zpracování a využívání 
 
Výběr archiválií – úvod. 
 

Předpokladem fungujícího řešení jsou správně implementované systémy elektronické 
spisové služby (ERMS), resp. informační systémy obecně (každý informační systém pracuje 
s dokumenty a je tedy systémem spisové služby). 
Zásadními požadavky, které musí systém spisové služby splňovat z pohledu DA jsou: 

• kvalitní spisový plán (slovy MoReq schéma třídění), jímž budou všechny 
dokumenty označovány a podle něhož budou také ukládány; nesmí být příliš 
obecný, musí mít možnost pružných změn (bez téměř legislativního schvalování – 
ministrem, hejtmanem apod.) 

• skartační lhůty a znaky, které umožní řádnou přípravu výběru archiválií a 
zodpovědné přiřazování znaků a lhůt dokumentům/spisům 

• hierarchické vazby mezi dokumenty a jejich skupinami (zejména dokument -> spis 
-> agenda dle spisového plánu) 

• automatizovaný převod dokumentů do datového formátu vhodného 
k dlouhodobému ukládání nejlépe v rámci uzavření spisu 

• dostatečné informace o obsahu dokumentů (pečlivé vedení podacího deníku nebo 
obdobné evidence – zejména rubrika “věc”) 

• vytvoření balíčku SIP již pro provedení výběru archiválií a jeho validace 
 

Archiv nemusí příliš zajímat, jakým způsobem se s dokumenty pracuje v ERMS. 
Podstatné je, že budou zajištěny informace rozhodné pro uchování obsahu a jeho interpretaci 
a tyto informace budou vhodné k trvalému uložení v technickém smyslu slova.  

Vedle vlastních dokumentů jsou to především metadata vedená v podacím deníku 
nebo obdobné evidenci, která je nutné připojit k dokumentům nebo k jejich skupinám. 
V případě speciálních informačních systémů je nutné, aby metadata a zaznamenané informace 
k trvalému uložení  vybral archivář příslušného archivu. Musí se jednat o věcně příslušného 
archiváře, nikoli o informatika-technika. 
Příklad: v případě justičních rejstříků (systém ISYS státních zastupitelství) z informačního systému obsahujícího 
pohromadě různorodé údaje (o dohledu, o vazbě, o příruční knihovně instituce aj.) byly nejprve určeny entity 
(okruhy) a následně konkrétní údaje, které by měly být trvale uchovány.  
Zdroj: konzultace a jednání Národního archivu s Ministerstvem spravedlnosti a metodiky SOA 

V řadě případů uchování dat zdrojových informačních systémů umožní zjednodušení 
ukládání dokumentů celé administrativy data využívající. 
Příklad: Rejstřík trestů (RT) poskytuje výpisy pro potřeby živnostenského rejstříku, jedná se o poloautomatické 
zasílání digitálních dokumentů podepsaných elektronickou značkou. Vzhledem k tomu, že zdroj – informační 
systém RT – uchovává vedle vlastních dat i údaje o všech transakcích, není nutné na úrovni jednotlivých 
živnostenských úřadů apod. výpisy z RT uchovávat “autentizované”. 
Zdroj: diskuse v pracovní komisi pro zavádění elektronického zadávání veřejných zakázek 

Problémem je také dosavadní praxe, kdy původci nemusí přihlížet k názoru archivu při 
tvorbě skartačních znaků. 

Lze konstatovat, že z praktického hlediska nebude realizovatelná praxe podrobného 
výběru archiválií, jak je známa ze skartačních řízení s fyzickými dokumenty. Je tedy nutné 
zaměřit úsilí na zpřesnění a dodržování spisových plánů. Protože to v praxi bude záležitostí 
nikoli jednorázovou (jde o proces), musí být stejně nakládáno s dokumenty všech skartačních 
znaků. Nelze tedy předem vyčleňovat dokumenty skartačního znaku “S” k specifickému 
zacházení, jak je tomu např. ve stávající vyhlášce 646/2004 Sb. (§ 8 odst. 8) – nehledě na 
technickou nepraktičnost takového postupu. 
 



Postup při skartačním řízení. 
 
1) ERMS systém původce na základě skartačního plánu vytvoří balíčky SIP z dokumentů 

s prošlou skartační lhůtou; vytvoření SIP vyznačí v systému ERMS. 
2) ERMS vygeneruje dle pravidel stanovených Národním archivem seznam ke skartačnímu 

návrhu a zašle ho digitálnímu archivu, který informuje automaticky příslušný archiv. 
V seznamu jsou dle spisových znaků základní údaje o dokumentu. 

3) Příslušný archiv určí, které dokumenty budou a) trvale uloženy, b) podrobněji 
prohlédnuty, c) zničeny. Vše zaznamená prostřednictvím webového rozhraní do seznamu 
(zaškrtne) a po dokončení a potvrzení seznam automaticky odešle původci. 

4) Původce dokumenty označené k trvalému uložení i dokumenty k prohlídce takto označí 
v metadatech a všechny zašle (s autentizací zaručeným elektronickým podpisem a/nebo 
elektronickou značkou) do chráněného úložiště digitálního archivu.  

5) Jednotlivé původcem zaslané SIP tento podepíše svým zaručeným elektronickým 
podpisem nebo elektronickou značkou (uloží do jejich metadat). 

6) Po projití karanténou je v chráněném úložišti zkontrolována validita zaslaných SIP (zda 
jejich struktura odpovídá – pokud ne, nejsou přijaty, o čemž se zašle informace původci i 
příslušnému archivu). 

7) Příslušný archiv se přes webové rozhraní připojí k chráněnému úložišti a provede 
prohlídku dokumentů, u nichž má být rozhodnuto, zda budou trvale uloženy nebo zničeny; 
prostřednictvím informačního systému ty, které vybere k uložení, označí (pracuje se 
s původním seznamem ad 2). Výhodné je jedno univerzální rozhraní, takže pracovník 
archivu nemusí znát ovládání různých ERMS systémů původců. 

8) Na potvrzení pracovníka archivu chráněné úložiště vypočítá hash (jednoznačný otisk 
zajišťující integritu) každého vybraného dokumentu a uloží je do jejich metadat; tyto hash 
pracovník příslušného archivu podepíše svým zaručeným elektronickým podpisem nebo 
elektronickou značkou a vypracuje skartační protokol. Součástí skartačního protokolu je i 
hash z elektronického podpisu. Vše se odešle původci. 

9) Původce obdrží z chráněného úložiště seznam dokumentů k trvalému uložení (analogicky 
i ostatní = ke zničení) a definitivně vyznačí v metadatech svého ERMS dokumenty určené 
k trvalému uložení/ke zničení. 

10) SIP dokumentů, určených ke zničení smaže původce z chráněného úložiště a ze svého 
ERMS smaže SIP všech projednávaných dokumentů (ponechá v něm jejich metadata, tj. 
především údaje podacího deníku). 

11) Digitální archiv ze SIP vytvoří AIP (zejm. přidělí jednoznačný identifikátor) a z metadat 
AIP vygeneruje seznam, který zašle původci i příslušnému archivu; obsahuje mj, 
identifikátory AIP (ty umístí do metadat příslušných dokumentů svého ERMS).  

12) Původce a příslušný archiv mezi sebou sepíší úřední záznam o předání archiválií 
k trvalému uložení (v listinné podobě). 

13) Pokud k trvalému uložení vybrané dokumenty chce mít původce dále i ve svém ERMS 
(nesmaže je), nesmí být již měněny a informace o výběru musí být v jejich metadatech. 
Uchování trvale uložených dokumentů u sebe není potřebné, protože k nim původce má 
přístup prostřednictvím rozhraní digitálního archivu (na základě jednoznačného 
identifikátoru AIP, který umístí do metadat svého ERMS). 

 
Zpracování digitálních archiválií 
 

Zpracování digitálních archiválií není možné odtrhávat od stávající praxe a zpracování 
archiválií obecně. Obecně a zjednodušeně lze popsat jednotlivé fáze: 



Třídění: archiválie z jednotlivých přejímek k danému archivnímu fondu se setřídí dohromady 
zhruba podle spisových znaků a identifikovaných celků, vyčlení se archiválie provenienčně 
patřící jinam, provede se případná vnitřní skartace. 
Pořádání: Zkontroluje se celá struktura spisového plánu, opraví se nelogičnosti v zařazení 
archiválií, velké skupiny se případně rozdělí podle stanovených hledisek (věcné, organizační, 
zeměpisné apod.), provede se případná další vnitřní skartace. 
Inventarizace: vytvoření archivní pomůcky na základě pořádacího schématu stanoveného při 
pořádání, napojení archiválií odkazem na jednoznačný identifikátor a/nebo evidenční 
(ukládací) jednotku u fyzických dokumentů. 

Jednotlivé úkony zpracování archiválií mohou probíhat současně nebo postupně. 
Nepředpokládá se, že by všechny archiválie byly digitální (a naopak). Proto je nutné sladit 
zpracování pro všechny skupiny. Zásadně se předpokládá využití stávající infrastruktury – 
programů pro popis archiválií, i když k řadě jejich úprav bude muset dojít. 
Konkrétní navržený postup: 
1) Archivář si stáhne k sobě (do archivu) z digitálního archivu DIP příslušného archivního 

fondu nebo jeho části (může být sestaveno dle údaje o příslušném původci); DIP obsahuje 
pouze náhled dokumentů, jednoznačné identifikátory a vybraná metadata (přes rozhraní 
digitálního archivu si archivář vyznačí). Alternativa: náhledy se zobrazují ad hoc přímo 
z digitálního archivu prostřednictvím webového rozhraní (z počátku nejvhodnější řešení). 

2) Vybraná metadata se importují do programu pro popis archiválií, archivář je přeskupuje, 
seskupuje a u hybridních archiválií doplní záznam a odkaz na fyzický dokument. Část 
záznamů může odstranit, pokud jsou dostatečně popsány nově vytvořeným regestem – 
v takovém případě se na nový regest připojí jednoznačné identifikátory AIP odstraněných 
záznamů. 

3) V případě vnitřní skartace je automaticky vyrozuměn původce, metadata v AIP jsou vždy 
zachována (vymaže se pouze vlastní dokument). 

4) U záznamů vyznačí ochrannou lhůtu pro nahlížení (je-li odchylná od všeobecné – 30 let, 
např. pokud byl dokument již zveřejněn: výroční zprávy apod.). 

5) Každý záznam v archivní pomůcce obdrží jednoznačný identifikátor. Tento identifikátor 
se zpětně promítne do metadat AIP. 

6) Data archivních pomůcek jsou uložena v přijatém standardu (XML soubor) a zobrazována 
současně příslušným informačním systémem archivu (jako dnes). Pomůcku je možné 
vytisknout, ale archiválie není možné fyzicky předkládat. 

 
Využívání digitálních archiválií 
 

K využívání archiválií dochází před zpracováním, na základě předávacích seznamů (z 
přejímky nebo generovaných z metadat AIP) nebo prostého vyhledání dokumentu a po 
zpracování, na základě archivní pomůcky. Všeobecná ochranná lhůta 30 let neplatí pro 
některé úřední úkony a pro původce, takže s ní nelze počítat (využívání nelze o tuto dobu 
oddálit). 

Využívání digitálních archiválií vychází z využívání klasických archiválií, resp. jejich 
digitálních reprodukcí: 

1) dokumenty jsou přístupné po uplynutí ochranných lhůt každému bez nutnosti 
zvláštního zaevidování (badatelský list aj.); archivní pomůcky jsou přístupné všeobecně  

2) náhledy jsou přístupné všeobecně 
3) původcům a státním úřadům jsou archiválie přístupné na základě speciálně 

definovaných přístupových práv plošně (k jejich dokumentům) nebo ad hoc (k vyžádaným 
dokumentům), totéž platí pro předávací seznamy – obdobně i pro možnosti vyhledávání 



4) V případě žádosti o opis (autorizovanou kopii) se musí postupovat v zásadě stejně 
jako v případě autorizované konverze stanovené zákonem. Zmíněný zákon sám však 
autorizovanou konverzi datové zprávy neumožňuje (stejně jako neumožňuje konverzi 
některých typů dokumentů – vlastně vychází z klasické vidimace). Proto je nezbytné možnost 
autorizovaného výstupu z DA speciálně legislativně upravit (v archivním zákoně – připravuje 
se); pak je možné použít stejné prostředky jako dosud (ověření souladu s originálem uloženém 
v informačním systému veřejné správy – digitálním archivu). Opis se doplní výpisem 
metadat, který charakterizuje životní cyklus i parametry dokumentu. 

5) Úplný AIP s kompletním obsahem (originál, migrace, všechny metadata) se 
poskytuje pouze na speciální vyžádání (např. k provedení soudněznaleckého posudku – spolu 
s bezpečnostní dokumentací digitálního archivu). 

 
Závěr 
 
Úprava digitální archivace je nezbytná, dávno neplatí, že podstatné informace jsou 

vždy v listinné podobě, stejně jako tradované „neuznávání” digitálních záznamů u soudů: 
záznam ze zařízení běžně užíván jako důkaz např. v trestně-právních řízeních u nehod na 
železničních přejezdech; zmíněný rejstřík trestů, obchodní rejstřík, schvalování léků nebo 
registr obyvatel jsou vedeny pouze elektronicky. Stejně jako v listinné podobě je velmi 
důležitý životní cyklus dokumentů, jejich “příslušnost k registratuře”. 

Výběr archiválií je odborně náročnou disciplínou u papírových dokumentů, v případě 
digitálních klade daleko větší nároky na práci původců a jejich informačních systémů a práci 
archivů s původci. Totéž platí pro příslušné archivy v případě zpracování. 

Využívání archiválií lze v případě digitálních dokumentů výrazně zjednodušit, pro 
poskytování autorizovaných opisů však chybí dostatečná legislativní opora – její nastavení 
však není záležitostí archivářů. Je pravděpodobné, že část dokumentů bude vždy uchována i 
v papírové podobě (např. stejnopis rozhodnutí ve správním řízení), přičemž vlastní spis bude 
pouze elektronicky. 
 
M.Kunt, 16.5.2008 
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Celostátní archivní portál

Jako součást Národního digitálního archivu

Miroslav Kunt, kunt@nacr.cz

Národní archiv, Archivní 4, 149 01 Praha 4

Úkoly portálu
• Rozhraní pro předávání a výběr elektronických dokumentů pro původce i 

archivy.
• Rozhraní pro zpřístupnění digitálních reprodukcí archiválií uložených v 

chráněném úložišti.
• Zpřístupnění uložených digitálních archiválií dle definovaných přístupových 

práv původcům, archivům a veřejnosti
• Správa seznamů dokumentů určených k výběru a seznamů předávaných 

dokumentů.
• Zpřístupnění záznamů o archiváliích (i klasických) a archivních fondech v 

ČR, vyhledávání nad mimi.
• Správa a zpřístupnění záznamů o původcích, jejich napojení na jiné

informační systémy (např. Portál veřejné správy).
• Nástroje pro autorizaci a její kontrolu (výhledově možnost integrace 

uložených elektronických dokumentů pro ověřování v CzechPoint).
• Řízení přístupových práv uživatelů a skupin uživatelů.
• Archivní portál nebyl řešen v rámci Technologického projektu digitálního 

archivu, využívá se projektu výzkumu a vývoje MV „Možnosti a formy 
zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické
podobě.“ (řešitel Národní archiv)

kunt
Textový rámeček
4. Kunt, Miroslav: Archivní portál - místo pro přístup k dokumentům uloženým v Národním digitálnímu archivu. Příspěvek na konferenci CNZ´08 dne 23. září 2008.
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Výběr a předávání dokumentů
• Předávání dokumentů prostřednictvím webových služeb (ftp) 

nebo off-line (od původců, reprodukce archiválií od archivů).
• Ověřování autentizačního nástroje souborů zasílaných dokumentů

(zaručený elektronický podpis / elektronická značka)
• Automatické vyrozumění příslušného archivu, správa seznamů k 

výběru navržených dokumentů a seznamů dokumentů k trvalému 
uložení => obdoba specializované elektronické podatelny

• Rozhraní pro provedení výběru dokumentů archivem, autorizace 
výběru.

• Autorizace komunikace mezi digitálním archivem a systémy správy 
dokumentů (spisové služby) původců.

Zpracování archiválií
• Klasické archiválie – v depozitářích archivů, elektronické archiválie –

ve specializovaném depozitáři, digitálním archivu
• Zpracování archiválií: třídění a pořádání archiválií a tvorba archivní

pomůcky jako základního zpřístupňovacího nástroje –
prostřednictvím stávajících řešení (archivního software).

• Zpracování musí být v kompetenci příslušných archivů.
• Současně musí být popsány klasické i elektronické archiválie, 

oddělování je odborný nesmysl.
• Mizí rozdíl mezi různými druhy archiválií daný dosud technologicky 

(audiovizuální, zvukové, obrazové atd.).
• Chybí „nadstavba“ – pouze záznamy o celých archivních fondech a 

sbírkách jsou centrálně přístupné.
• Je nutné maximálně standardizovat celou komunikaci i výstupy -

archivní pomůcky a tyto podřídit využívání v digitální podobě.
• Využití autoritních záznamů (a zvýšení produktivity práce v 

archivech
• Nutné je implementování mezinárodních archivních standardů

ISAD(G), ISAAR(CPF) a standardů technických (OAI/PMH)
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Využívání archiválií a reprodukcí I
• Musí být zaručen přístup pro původce, příslušné archivy a státní

orgány a pokud dokument nepodléhá ochranné lhůtě i pro veřejnost 
(tři skupiny přístupu: úřady x veřejnost x archivy/původci).

• Dosavadní legislativa týkající se nahlížení do archiválií – pouze 
prezenčně, bude nutná změna: možnost dálkového přístupu.

• Výjimky u dokumentů s osobními údaji, u děl chráněných autorským 
zákonem popř. licencí (nahlížení pouze ve studovně jako u 
knihoven).

• Nepředpokládá se možnost vyhledávání „všech ve všem“, např. 
fulltextové vyhledávání v plných textech dokumentů - problematické
i s ohledem na ochranu osobních údajů.

• Základem informačního portálu budou archivní pomůcky a 
informace o původcích (dějiny správy - viz standard ISAAR(CPF) ).

• Nutnost vyřešit zobrazování různorodých dokumentů, v některých 
případech bude pro zpřístupnění nutná příprava (databáze).

Využívání archiválií a reprodukcí II
• Archivní informační portál bude spravovat data o archivních fondech 

a původcích (standard ISAAR(CPF) ); shromažďovat data z 
archivních pomůcek (pomocí harwestingu protokolem OAI/PMH) a
umožňovat vyhledávání nad nimi (fulltext) - následně směřovat 
odkaz do informačního systému příslušného archivu (obdoba 
Jednotné informační brány knihoven). Současně poskytne servis 
systémům archivů (autoritní záznamy aj.).

• Veškeré směrování na základě jednoznačných identifikátorů.
• Archivní portál poskytne autorizované údaje - náhledy vlastních 

dokumentů a jejich metadata, je informačním systémem veřejné
správy a proto na základě zákona umožňuje poskytovat 
autorizované kopie uchovávaných dokumentů (autorizovaná
konverze), takže je možné získat autorizovaný opis dokumentu v 
papírové nebo elektronické formě (možnost napojení na Czechpoint) 
- nutné legislativně upravit, bude možné pravděpodobně pouze u 
elektronických dokumentů, ne u reprodukcí.
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Řízení přístupu
• Autorizace přístupu nezbytná
• Pověřené osoby pro předávání dokumentů (autorizují přístup 

systému pro správu dokumentů)
• Jedna organizace = jeden účet, ostatní přístupy ke svým uloženým 

dokumentům administruje na archivním portálu sama, event. 
prostřednictvím rozhraní svého systému pro správu dokumentů.

• Možnost dočasných a časově omezených přístupů
• Obdobně jako původci napojeny archivy, variantně pro nahlížení

možnost přístupu ke všem uloženým dokumentům -> nutno vytvořit 
politiku přístupu

• Speciální přístupy v případě požadavku dokumenty ověřovat 
(dostupnost metadat, evidence ověření)

Děkuji za pozornost
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Možnosti a formy zpřístupnění archivních 
fondů nebo jejich součástí veřejnosti v 

elektronické podobě.

Tomáš Dvořák, Archiv hlavního města Prahy, 
tomas.dvorak@cityofprague.cz

Miroslav Kunt, Národní archiv,
miroslav.kunt@nacr.cz

Projekt výzkumu a vývoje Ministerstva vnitra  VE 20072009004

Stránky projektu http://asta.nacr.cz

Projekt výzkumu - informace
• Jedná se o tříletý projekt výzkumu a vývoje Ministerstva vnitra
• Řešitelem je Národní archiv, spoluřešiteli Archiv hlavního města Prahy a obě

firmy dodávající archivní software, Bach Systems, s.r.o. Olomouc a NetPro 
Systems, s.r.o. Plzeň

• Základním motivem projektu je překlad, posouzení a zavedení mezinárodních 
archivních standardů a rozšíření povědomí o nich

• Česká republika (spolu se Slovenskem) je jedna z posledních v Evropě, kde 
není všeobecně akceptován standard archivního popisu ISAD(G)

• Výsledky projektu mohou posloužit k vytvoření archivního informačního 
portálu,   zpřístupnění archivních pomůcek uživatelům na národní úrovni, 
zapojení digitalizovaných a digitálních archiválií a zapojení ČR do 
mezinárodních projektů

• Řešena je spolupráce s ostatními paměťovými institucemi - knihovnami a 
muzei

• Snaha po přenesení teoretických řešení do praxe, zatím připraveny překlady a 
podklady

• Využití v projektu Národního digitálního archivu

kunt
Textový rámeček
5. Dvořák, Tomáš – Kunt, Miroslav: Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Příspěvek na konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008.
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www.daofind.de

Obdobný projekt - Německo

http://www.a2a.org.uk/

Obdobný projekt - Británie
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http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/gerer/classement/normes-
outils/

Obdobný projekt - Francie

http://www.agad.archiwa.gov.pl/metodyka/pomoce_metodyczne.html

Obdobný projekt - Polsko
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O co jde?
• Zvyšující se míra standardizace v archivnictví ve 

světovém měřítku.
• Postupné odborné zaostávání českého archivnictví, 

zejm. zastaralost metodiky zpřístupňování
• Hledání styčných míst s dalšími paměťovými 

institucemi.
• Návrh technického řešení pro spolupráci (nejen?) 

archivů v oblasti popisu

Jak na to?
• Zvýšit informovanost o mezinárodních standardech v 

oblasti archivnictví.
• Přístupnou formou pracovníkům v oboru vysvětlit 

výhody a možnosti využití standardů.
• Přebírat zkušenosti ze zahraničí.
• Využít již fungujících modelů v jiných paměťových 

institucích
• Analyzovat stávající postupy a navrhnout jejich změny
• Implementovat technická řešení přinášející prospěch 

uživatelům archivů
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Popisné standardy I.
• ISAD(G), Všeobecný mezinárodní standard pro 

archivní popis
„Cílem archivního popisu je určit a vysvětlit obsah archivního materiálu

včetně všech souvislostí tak, aby se usnadnila jeho dostupnost (přístupnost). 
Dosáhnout tohoto cíle lze vytvářením přesných a odpovídajících vyjádření
(popisů) a jejich uspořádáním podle předem daných modelů.“

• ISAAR (CPF), Mezinárodní standard pro archivní
autoritní záznamy korporací, osob a rodů
„Popis původce je základní činností archiváře, bez ohledu na to, zda jsou 

popisy spravovány manuálně nebo v automatizovaných systémech. To 
vyžaduje plnou dokumentaci a trvalé udržování údajů o kontextu vzniku a 
používání dokumentů, z nichž nejdůležitější je provenience.„

Popisné standardy II.
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• Standardy stanovují základní pravidla pro popis archiválií a 
zejména strukturu archivních pomůcek

• Standardy jsou výrazně orientované na popis archiválií v celé
šíři „fond až jednotlivina“ a zohledňují jejich hierarchickou 
tektoniku, neřeší jednotlivé druhy dokumentů (proto se 
standard ISAD(G) nazývá obecným)

• Popis archiválií se příliš neliší od našeho stávajícího (není s 
ním v rozporu), je potřeba si pouze uvědomit hierarchizaci a 
propojení na původce

Popisné standardy III.

• Dosud u nás neexistuje vhodný popis původců, je součástí I. 
kapitoly úvodu k archivní pomůcce, ale jednotliví původci 
nejsou separovány (orientováno často na vztahy k popisovaným 
archiváliím, nikoli na původce samé)

• Záznamy o původcích lze vytvořit interaktivní „dějiny správy“
jako další přístupový bod k archiváliím, původce lze vázat nejen 
na celé fondy, ale i na jejich části (např. u prior, sérií apod.), 
možnost využití v předarchivní péči

• Využití autoritních záznamů v rejstřících – tvorba v rámci 
zpracování na základě spolupráce všech archivů v oblasti 
personálních, korporativních a věcných autorit. Autoritní
záznamy již běžně užívány v knihovnách, nyní se připojují
muzea (CITEM Brno)

Popisné standardy IV.
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Ostatní popisné standardy
• Cíl: analyzovat popisná pravidla a standardy pro specifické druhy 

archiválií (mapy, tisky, listiny apod.) společné všem paměťovým 
institucím (např. standardy TEI, MASTER, Dublin Core, MODS, 
CEI, CIDOC CRM aj.)

• Většina standardů zaměřena na popis fyzických jednotlivin

• Analýza se snaží zhodnotit přínos jednotlivých standardů pro popis 
archiválií, zejm. v oblasti identifikace dokumentů, vyjádření
kontextu a ve způsobu znázornění formy popisu. Výsledkem práce 
bude mimo jiné i stanovení konverzních tabulek některých 
standardů, jejichž definice zajistí oboustranný převod z archivního 
formátu do zmíněných popisných formátů.

• Rámcový přehled připraven k publikování

Technické standardy I
• Mezinárodní technické standardy založeny na XML
• Návaznost na popisné standardy: z ISAD(G) vychází EAD 

(Encoded Archival Description) a z ISAAR(CPF) – EAC 
(Encoded Archival Context); 

• jsou již dnes podmínkou mezinárodní spolupráce (Evropský 
projekt Apenet)

• V současnosti přijat v ČR „Standard pro ukládání a zasílání
archivních pomůcek druhu inventář a dílčí inventář v digitální
podobě“ a Standard pro jednotnou evidenci matrik a výměnný 
formát pro ukládání a zasílání záznamů matrik v digitální
podobě (dostupné z <http://www.mvcr.cz>)

• Vše směřuje k zmíněným mezinárodním standardům, stávající
standard by měl být kompatibilní

• Není důvod vyčleňovat pouze archivní inventáře
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EAD - rozšíření v Evropě

Technické standardy II
• Posuzován tzv. „kontejnerový standard“ METS – již je součástí

projektu digitálního archivu, jeví se vhodný pro napojení
digitalizovaných archiválií na pomůcky a pro přenos metadat 
obecně

• Z dalších standardů významné zejména CEI (listiny), MASTER 
(rukopisy), MARCXML/MODS (knihovny), MADS (autority)

• Pro účely harvestingu metadat (archivních pomůcek) OAI/PMH

• Webové služby SRU/SRW pro komunikaci (ne Z39.50)
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Informační portál archivů
• Měl by zabezpečit centrální vyhledávání nad archivními pomůckami 

(obdoba knihovnické Jednotné informační brány) a zabezpečit některé
centrální funkce (PEvA, autoritní záznamy)

• Existují tři možnosti:
- stahování standardizovaných dat archivních pomůcek z repozitářů

jednotlivých archivů, vyhledávání nad nimi a vracení odkazu do IS 
příslušného archivu

- stažení dat a jejich zobrazení portálem
- hybridní řešení na základě předchozích dvou bodů

• Využití komunikačního standardu OAI-PMH
• Řešena jednoznačná identifikace
• Portál by měl zabezpečit přístup informačních systémů archivů k centrálním 

funkcím (např. k evidenci původců/archivních autorit)
• Zabezpečení přejímání, uložení a zpřístupnění digitálních dokumentů (zejm. 

born-digital)
• Portál uvažován jako součást Národního digitálního archivu

Konkrétní výsledky
• Překlady standardů ISAD(G) a ISAAR(CPF) připraveny k 

publikování
• Několik přípravných studií
• Provedena analýza českých archivních pomůcek
• Prezentace (zobrazení) archivní pomůcky uložené ve standardu 

dle MV ČR – testovací provoz na stránce 
http://asta.nacr.cz/generator

• Problematika národních autorit - s NK ČR a CITEM 
projednány možnosti zapojení do databáze národních autorit 
„archivní nadstavbou“, definice prvků

• Pokusy o implementaci standardů METS a OAI-PMH firmami 
dodávajícími archivní SW

• Sbírání zahraničních zkušeností, konzultace v zahraničí
• Komunikace s Odborem archivní správy a spisové služby MV
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Co nás čeká příští rok
• Cross-tables mezi některými standardy
• Doporučení pro zpracování archiválií: inovace „Základních 

pravidel…“ z roku 1958
• Návrh implementace EAD a pravděpodobně i EAC do českého 

prostředí (s vazbami na stávající řešení)
• Dořešení napojení na autoritní databáze: společně s NKP a 

CITEM
• Dořešení otázky připojení digitálních objektů k popisným 

metadatům
• Adresace digitálních objektů - spolupráce s NK ČR
• Test harvestingu metadat pro centrální (vyhledávací) portál

Čím skončit?

• Vývoj ve světě je nezbytné intenzivně sledovat

• Standardy nejsou svaté, je potřeba k nim přistupovat tvořivě

• České archivnictví mírně zaostalo (cca 5 let)

• Dnes již další dva mezinárodní archivní popisné standardy:
- ISDIAH (International standard for Describing Institutions   
with Archival Holding) 
- ISDF (International Standard for Describing Functions)

• Nutná je osvěta mezi pracovníky oboru
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Děkujeme za pozornost

Tomáš Dvořák, Archiv hlavního města Prahy, 
tomas.dvorak@cityofprague.cz

Miroslav Kunt, Národní archiv,
miroslav.kunt@nacr.cz



Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti 
v elektronické podobě 
Miroslav Kunt 
 

Ministerstvo vnitra v rámci svých projektů výzkumu a vývoje vypisuje i témata 
týkající se archivnictví. Jedním z nich je také tříletý projekt VE 20072009 zabývající se 
popisem archiválií a navazující problematikou digitalizace řešený Národním archivem ve 
spolupráci s dalšími subjekty. Hlavním cílem projektu je návrh implementace mezinárodních 
standardů (zejm. ISAD(G), ISAAR(CPF), EAD, EAC a METS) v českém prostředí tak, aby 
byly postupně přijaty jako základ práce archivů v ČR. S tím souvisí otázka pokusu o 
vytvoření jednotné platformy pro výměnu dat a také vazby na standardy používané ostatními 
paměťovými institucemi – muzei a knihovnami. Jedním z výstupů bude i jednoduché 
softwarové řešení prezentace archivních metadat (popisů archiválií) veřejnosti dálkovým 
přístupem a metodika pro digitalizaci archiválií. Důraz je tedy kladen na zpřístupnění 
archivních pomůcek a archiválií veřejnosti včetně provázání informací s knihovnami a muzei.  
Aby měl projekt naději na úspěch při nasazení do stávající praxe, podílejí se na práci nejen 
odborníci z archivů, ale také z obou (konkurenčních) firem dodávajících archivní software. 
Dílčí výstupy jsou navíc konzultovány s odborníky z Odboru archivní správy a spisové služby 
MV, která je vlastně odborným garantem zadavatele projektu.  

Strategickým cílem projektu je zastavit postupné odborné zaostávání českého 
archivnictví v oblasti zpřístupňování a umožnit jeho začleňování do mezinárodních projektů. 
Zásadní roli zde hraje zvyšující se míra standardizace v archivnictví ve světovém měřítku. 
Zmíněné zaostávání činí v současnosti přibližně pět let. 

Nejtěžší práce – kromě dokončení rozpracovaných témat – proběhne v roce 2009: 
navrhnout nová pravidla pro zpracování archiválií s respektováním mezinárodních standardů. 
Ta stávající, pocházející z roku 1958 jsou archivní obcí považována za „svatá“ a všechny 
pokusy (od roku 1970) je změnit skončily nezdarem. Hraje zde přirozeně roli také 
psychologické hledisko a samostatnost archivů. Jestliže naše knihovny jsou schopny 
akceptovat jednotné standardy a považují dnes elektronickou formu popisu za samozřejmou, 
v českých archivech tomu tak zdaleka není. To se ovšem zakrátko změní. Navržená novela 
vyhlášky 645/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů výslovně uvádí, že kromě listinné formy je nutné archivní 
inventář (základní archivní pomůcka) zasílat do celostátní evidence i v elektronické podobě a  
to v XML schématu stanoveném Ministerstvem vnitra.  

 
Mezinárodní archivní popisné standardy 
 
Mezinárodní archivní rada (http://www.ica.org) přijala v roce 1994 (1. verze) resp. 

1999 (2. verze) „Všeobecný mezinárodní standard archivního popisu ISAD(G)“ a následně 
též „Mezinárodní standard záznamů archivních autorit pro korporace, osoby a rody 
ISAAR(CPF)“, jehož 2. vydání bylo připraveno v roce 2004. Tyto standardy dosud neměly 
oficiální český překlad (u ISAAR(CPF) neexistoval překlad žádný). V rámci projektu byly 
tedy provedeny odborné překlady obou standardů (posledních verzí) včetně vytvoření 
příkladů popisu. Ještě v březnu budou oba překlady předány Ministerstvu vnitra jako 
členskému subjektu k oficiálnímu zaslání Mezinárodní archivní radě. Komentované 
zveřejnění se předpokládá v průběhu roku 2009. 

Na popisných standardech je cenné především to, že pojmenovávají některé „zcela 
samozřejmé“ pojmy a postupy, které ovšem nejsou v práci archivů dostatečně akcentovány.  

Dle ISAD(G) „Cílem archivního popisu je určit a vysvětlit obsah archivního materiálu 
včetně všech souvislostí tak, aby se usnadnila jeho dostupnost (přístupnost). Dosáhnout 

kunt
Textový rámeček
6. Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. In: Knihovna - knihovnická revue č. 1, roč. 20 (2009), s. 113-118.



tohoto cíle lze vytvářením přesných a odpovídajících vyjádření (popisů) a jejich uspořádáním 
podle předem daných modelů.“ Základem těchto „modelů“ je vždy popis víceúrovňový 
(hierarchický) popis, který se částečně podobá analytickému rozpisu v knihovnách. Jeho 
základními postupy jsou: 

1) Popis od obecného ke specifickému - znázornit souvislosti (kontext) a 
hierarchickou strukturu fondu a jeho částí. 

2) Informace odpovídající úrovni popisu - znázornit odpovídající souvislosti 
(kontext) a obsah jednotky popisu. 

3) Propojení popisů - určit jednoznačné umístění (pozici) jednotky popisu v 
hierarchii. 

4) Neopakování informací - vyhnout se nadbytečnosti (redundanci) informací v 
hierarchicky uspořádaném archivním popisu. 

 
Standard ISAD(G) je standardem obecným, tzn. nestanovuje pravidla pro popis 

jednotlivých dokumentů nebo jejich druhů, ale určuje strukturu archivních pomůcek. Jeho 
pravidla jsou uspořádána do sedmi oblastí: 

1) Identifikační údaje - základní informace k identifikaci jednotky popisu 
2) Souvislosti (kontext, vztahy) - informace o původci a úschově jednotky popisu 
3) Obsah a struktura - informace o podstatě a uspořádání jednotky popisu 
4) Podmínky přístupnosti a využití - informace o dostupnosti jednotky popisu 
5) Doplňující materiál - informace o dalším materiálu, který významně souvisí s 

jednotkou popisu 
6) Poznámky - informace speciální a takové, které nemohou být uvedeny v žádné z 

ostatních oblastí 
7) Kontrola popisu - informace o tom, jak, kdy a kým byl archivní popis vytvořen 
  
Standard ISAAR(CPF) byl nepochybně inspirován tvorbou autoritních záznamů 

v knihovnách, ale jeho cíle jsou v zásadě jiné, což je zřetelné hned v úvodní kapitole: 
„Popis původce je základní činností archiváře, bez ohledu na to, zda jsou popisy 
spravovány manuálně nebo v automatizovaných systémech. To vyžaduje plnou 
dokumentaci a trvalé udržování údajů o kontextu vzniku a používání dokumentů, z 
nichž nejdůležitější je provenience. Archivní autoritní záznamy mohou být použity: 

a) k popisu korporace, osoby nebo rodu jako jednotek v systému archivního 
popisu a/nebo 

b) k řízení vytváření a využívání přístupových bodů v archivním popisu 
c) k dokumentování vztahů mezi různými původci dokumentů, vztahů mezi 

nimi a dokumenty či jinými zdroji jimi vytvořenými a/nebo vytvořenými o 
nich.“ 

Je zřejmé, že s knihovnickou definicí autoritního záznamu archiváři nevystačí. Ostatně 
nejen archiváři. Například návrh nových datových polí pro autoritní záznamy v MARC21, 
který zveřejnila Kongresová knihovna 9. ledna 2009 
(http://www.loc.gov/marc/marbi/2009/2009-01-1.html), zcela jasně vychází ze standardu 
ISAAR(CPF) a archivních zvyklostí popisu původců. 
Obdobně jako ISAD(G), jsou v ISAAR(CPF) informace rozčleněny do čtyřech oblastí: 

1) Oblast identity - zde je informace podávána tak, aby jedinečným způsobem 
identifikovala záznamem popisovanou entitu a definovala standardizované 
přístupové body používané v dokumentech) 

2) Oblast popisu - příslušná informace týkající se podstaty, kontextu a aktivit 
popisované entity 



3) Oblast vztahů - zaznamenání a popis vztahů k jiným korporacím, osobám a/nebo 
rodům 

4) Oblast kontroly - jedinečná identifikace autoritního záznamu a zaznamenání 
informace o tom, kdy a kým byl záznam vytvořen a spravován). 

 
V Českém archivnictví dosud neexistuje vhodný popis původců. Je součástí první 

kapitoly tzv. úvodu k archivní pomůcce, ale jednotliví původci zde nejsou separovány a text 
je často orientován na popisované archiválie, nikoli na původce samé.  

Autoritní záznamy o původcích mají velký význam pro kontextuální nadstavbu 
archivního popisu – lze jimi vytvořit interaktivní „dějiny správy“ jako další přístupový bod k 
archiváliím, původce lze vázat nejen na celé fondy, ale i na jejich části (např. u prior, sérií 
apod.). Nejlépe je tato problematika zvládnutá v australských archivech (srv. Public Record 
Office Victoria (PROV) http://www.access.prov.vic.gov.au nebo State Records Authority of 
New South Wels http://investigator.records.nsw.gov.au). 

Obdobný přístup k autoritním záznamům jako archivy uplatňují muzea a galerie, kde 
je oblast řešena výzkumným projektem DC07P02OUK002 brněnského Metodického centra pro 
informační technologie v muzejnictví při Moravském zemském muzeu v Brně (CITEM) „Národní 
autority v prostředí muzeí a galerií - interoperabilita s NK ČR“. Analýza a možnost využití 
databáze Národních autorit je ostatně i jedním z cílů zde popisovaného projektu. 

Dnes již existují další dva mezinárodní archivní popisné standardy: 
- ISDIAH (International standard for Describing Institutions with Archival Holding) pro popis 
paměťových institucí spravujících (nejenom) archiválie, 
- ISDF (International Standard for Describing Functions) pro kontextové údaje vyjadřující 
působnost původce ve vztahu v jím vytvořeným archiváliím. Funkce znamenají nejčastěji do 
podoby tezauru uspořádané agendy svěřené legislativou, normami apod. a obecné pojmy 
charakterizující činnost původce (srv. http://www.access.prov.vic.gov.au , např. „státní uhelné 
doly“, „dolování“ nebo „železnice“). 

Tyto dva novější standardy nejsou součástí projektu, ale použití ISDIAH se 
předpokládá. ISDF je v našich podmínkách organizační nestability původců jen velmi obtížně 
uplatnitelný – alespoň do doby, než bude vytvořena funkční vrstva archivních autoritních 
záznamů. Skutečně vzorové použití funkcí jako přístupových bodů ukazují výše citované 
australské archivy. 

 
Mezinárodní archivní technické standardy 
 
Podobně jako u knihoven v případě formátů MARC, jsou pro archivy mezinárodně 

standardizovány technické datové formáty vycházející s popisných standardů a vytvořené 
prostřednictvím jazyka XML.  

Z popisného standardu ISAD(G) vychází EAD (Encoded Archival Description) a z 
ISAAR(CPF)  EAC (Encoded Archival Context). Zatímco EAD, udržovaný podobně jako 
MARC Kongresovou knihovnou USA (http://www.loc.gov/ead/ead.html), dosáhl již velkého 
rozšíření, v případě EAC je zveřejněna pouze testovací verze 
(http://www.iath.virginia.edu/eac/) a je nutné přiznat, že tento standard má určité mezery. 
Datový XML standard by například neměl definovat a používat formátovací tagy (např. 
<p></p> pro definici odstavce). 

V České republice vznikl v letech 2005-2006 národní XML „Standard pro ukládání a 
zasílání archivních pomůcek druhu inventář a dílčí inventář v digitální podobě“ a „Standard 
pro jednotnou evidenci matrik a výměnný formát pro ukládání a zasílání záznamů matrik v 
digitální podobě” (dostupné z <http://www.mvcr.cz>). V současné době je potřeba si přiznat, 
že není možné zejména s prvně jmenovaným standardem vystačit a bude nutné převzít 



standard mezinárodní – EAD. Obdobně také naše národní rozlišování různých druhů 
archivních pomůcek (podrobnosti v příloze 2 vyhlášky 645/2004 Sb.) by nemělo mít vliv na 
použití standardů a využití pomůcek uživateli. 

Na americkém kontinentě (hlavně v USA a Kanadě) se pro popis archivních fondů a 
sbírek používal v minulosti speciální MARC AMC, který vznikl v roce 1984. MARC AMC 
neumožňoval popis jednotlivých částí archivního materiálu tak, jak jsme zvyklý v našich 
podmínkách, ale jen souhrnný popis celého archivního souboru v rámci knihovního katalogu. 
Používal se do konce 90. let, kdy ho nahradil EAD, ale vazba na knihovní katalogy přes 
formát MARC dále zůstala. Je vyjádřena možností  mapování na pole MARC nebo jiných 
standardů prostřednictvím atributu „encodinganalog“:  
 
<corpname encodinganalog="MARC 110">Národní archiv</corpname>. 

 
Knihovny v anglosaských zemích mají často jiný charakter než u nás, jsou současně i 

archivy (příkladem je Kongresová knihovna ve Washingtonu). Zmíněné mapování je ve 
standardech zcela nativně, evidentně z historických důvodů pro dodržení kompatibility. U nás 
můžeme využít tuto užitečnou vlastnost pro „porozumění“ mezi systémy archivními a 
knihovními.  

Již dnes jsou standardy EAD a EAC požadovány jako podmínka spolupráce např. 
v rozbíhajícím se evropském projektu Apenet: Archival Portal of Europe 
(http://www.europeanarchivesgateway.eu/); ověřené rozšíření EAD v Evropě je zřejmé 
z obrázku: 

 
 
 
Jiné mezinárodní standardy 

V archivech se kromě úředních knih, spisového a účetního materiálu nacházejí i jiné 
typy dokumentů archivní povahy (např. rukopisy, prvotisky, staré tisky, noviny, výroční 
zprávy, mapy a plány, grafické listy, fotografie, hudebniny aj.), které zároveň spravují i jiné 
paměťové instituce (knihovny, muzea a galerie), používající odlišné způsoby popisu těchto 
dokumentů. Zatímco se knihovníci přidržují pravidel AACR2 (Anglo-American Cataloguing 
Rules, Second Edition), která jsou založena na popisu jednotlivých dokumentů bez vyjádření 
vazby ke celému souboru a celý tento popis je reprezentován ve výměnném formátu MARC 
(Machine-Readable Cataloging), muzejníci vycházejí z ontologického modelu CIDOC CRM 



(Comité International pour la Documentation Conceptual Reference Model). Jde opět o 
znázornění formy, které umožňuje vytvářet a identifikovat vztahy mezi věcnými skupinami 
popisu a lépe tak definovat význam zapsaných hodnot (obsahu) popisu. Aby bylo možné 
vzájemně sdílet a vyměňovat si popisy mezi jednotlivými institucemi, vznikla otevřená 
iniciativa Dublin Core (DC). Ta se soustředila pouze na elementární položky popisu 
jakéhokoli informačního zdroje, které sjednotila a standardizovala. Protože toto řešení stále 
není ideální, vznikl další projekt, který je kompromisem mezi komplexním formátem MARC 
a jednoduchým Dublin Core, tzv. MODS (Metadata Object Description Standard). Specifické 
formáty, např. MASTER (Manuscript Access through STandards for Electronic Records) pro 
podrobný popis středověkých rukopisů a CEI (Charter Encoding Initiative) pro popis 
středověkých listin, neupřednostňují žádné oborové hledisko a jsou tak společnými formáty 
pro jakoukoli paměťovou instituci, uchovávající daný typ dokumentů. Názvosloví jejich 
popisných položek vychází stejně jako v případě archivního standardu EAD z iniciativy TEI 
(Text Encoding Initiative). Analýza provedená v rámci projektu se snaží zhodnotit přínos 
jednotlivých standardů pro popis archiválií, zejména¨v oblasti identifikace dokumentů, 
vyjádření kontextu a ve způsobu znázornění formy popisu. Výsledkem práce bude mimo jiné i 
stanovení konverzních tabulek některých standardů, jejichž definice zajistí oboustranný 
převod. 

 
K dalším technickým standardům, kterými se projekt zaobírá, patří standardy 

kontejnerové a komunikační. 
Posuzován byl kontejnerový standard METS (Metadata Encoding and Transmission 

Standard, http://www.loc.gov/standards/mets/), který umožňuje zapouzdření digitálních 
objektů spolu s jejich metadaty za účelem jejich přenosu. V digitálních archivech (i v projektu 
našeho Národního digitálního archivu) je využíván pro tvorbu tzv. informačních balíčků jako 
základního prvku digitální archivace. V popisovaném projektu byl shledán jako klíčový i pro 
přenos a správu digitálních reprodukcí a jejich metadat (viz dále). 

Samostatnou kapitolou jsou komunikační protokoly. Pro účely sklízení (harvestování) 
metadat ve formě celých archivních pomůcek se předpokládá využití OAI/PMH, pro 
komunikaci pak použití webových služeb SRU/SRW. Knihovnický protokol Z39.50 je pro 
účely archivnictví nedostatečný, předpokládá využití kódování MARC a jeho implementace je 
obtížná a drahá. Jeho využití projekt předpokládá pouze pro zajištění napojení na jiné 
paměťové instituce, např. mezi databází národních autorit spravovanou Národní knihovnou 
ČR a vrstvou archivních autorit. 

 
Problematika digitalizace 
 
V současnosti používané programy pro popis archiválií váží digitalizované dokumenty 

k popisu různými způsoby, např. prostřednictvím identifikátoru odvozeného z čísla archivu a 
archivního fondu. Není uspokojivě vyřešeno připojení a prezentace datově rozsáhlých objektů 
a objektů jiného charakteru než rastrová grafika. Vlastní digitalizované soubory jsou odděleny 
od popisu a většinou k němu připojeny velmi volně. Zachovat vazby mezi popisem a 
digitalizovanými objekty je v archivu značně obtížnější, než v knihovnách. Jednotkou popisu 
zde ve většině případů není dokument, ale skupina dokumentů, někdy značně rozsáhlá. Právě 
tyto problémy se podařilo minimalizovat při hromadné digitalizaci financované z Norských 
finančních mechanizmů v Archivu hlavního města Prahy (http://www.ahmp.cz). Takto  
vyzkoušená metodika byla pro potřeby zde popisovaného projektu upravena a 
transformována. Z důvodů dlouhodobého uchování elektronických dokumentů (a bezpečnosti 
vazeb mezi digitalizovanou archiválií a popisem) se předpokládá dále využití již zmíněného 
kontejneru METS. V případě objemných datových souborů rastrové grafiky předpokládáme 



pro prezentaci využití technologie na bázi pyramidového TIFF, resp. JPEG s použitím open-
source software, např. Zoomify (www.zoomify.com). Obraz je zde rozložen na čtverce pro 
každé zvolené zvětšení. Vrstvy jednotlivých zvětšení dohromady tvoří „pyramidu“: 
v „základech“ je největší velikost snímku, na „špičce“ nejmenší. 

 
Prezentace archivních pomůcek veřejnosti 
 
V současné době jsou elektronické archivní pomůcky i data celostátní evidence 

archivních fondů (nejvyšší úroveň popisu) zasílány do druhotné a centrální evidenci 
prostřednictvím e-mailů, disket apod. a to vždy jednou ročně. Jednotlivé archivy samozřejmě 
data zveřejňují různým způsobem ve svých informačních systémech. Tyto postupy mají 
zásadní nevýhodu – vyhledávání v heterogenním prostředí různých informačních systémů při 
nemožnosti zadat jeden dotaz do všech těchto systémů. 

Projekt nechce a nebude konkurovat sofistikovaným systémům umožňujícím vedle 
zobrazení popisu archiválií a jejich reprodukcí např. také jejich objednání do studovny. Již 
existující řešení umožňují mapování registrovaných databází, sklízení (většinou 
prostřednictvím protokolů Z 39.50 nebo OAI/PMH) a zpracování popisných metadat z nich na 
jednom místě. Příkladem je knihovnická Jednotná informační brána (http://www.jib.cz). 
Nedostatek tohoto řešení spočívá v tom, že takto zpracovaná data jsou přístupná zase jen 
z příslušného portálu, nikoli všeobecně pro nestrukturované vyhledávání univerzálními 
vyhledávači (Google apod.). 

Cílem projektu je 
1) navrhnout, popř. vyzkoušet, sklízení metadat archivních pomůcek a popisů 

archivních fondů na jedno místo prostřednictvím OAI/PMH a SRU/SRW; sklízeny 
(harvestovány) budou celé objekty na základě metadat reprezentujících základní 
údaje o objektu (nekvalifikovaný Dublin Core) 

2) ze získaných údajů na základě daného XML schématu vytvořit statické HTML 
stránky, které po napojení na kmenovou stránku (index) budou mapovány 
univerzálními prohlížeči.  

3) vhodně zvolenou adresářovou strukturou takto vytvořených stránek a použitím 
funkcí některého univerzálního vyhledávače umožnit strukturované vyhledávání v 
datech 

Popsaná metoda je velice primitivní, ale také velmi účinná, odstraňující problémy 
s nutnou specifikací sklízených dat a umožňující zapojení dalších objektů definovaných XML 
schématem (např. z jiných paměťových institucí). To nevylučuje budoucí tvorbu jednotného 
informačního portálu na základě shromážděných dat. 

Obdobné řešení zvolily ve svém projektu německé archivy (http://www.daofind.de). 
 
Závěr 
 
Projekt se snaží posunout české archivnictví dále. Některé uvažované postupy jsou 

v rámci řešení ve světě zcela nové nebo teprve připravované (např. využití standardu METS 
v archivech Německa, Švýcarska a Austrálie). Zda bude projekt úspěšný závisí nejen na 
implementaci řešení v software, ale především na ochotě archivářů přijmout nové postupy. 
Autor děkuje kolegovi Mgr. Tomáši Dvořákovi za cenné připomínky a obrázek rozšíření 
standardu EAD. 



Program prezentace projektu výzkumu a vývoje  
 

„Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo 
jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“ 

 
Odboru archivní správy a spisové služby MV  

dne 25. května 2009 v 9.00 hod. 
 
 

Místo konání: Milady Horákové 133, místnost Národního archivu ve zvýšeném přízemí 
(„video“). 
 
Účel: seznámit vedení Archivní správy s výsledky a připravit jednání na poradě ředitelů. 
 
Orientační program jednání: 
 

1) Stručná informace o projektu (M. Kunt); 

2) Systém pro prezentaci archivních pomůcek a aktualizaci dat pomocí „sklízení dat“: 
principy, předvedení, možnosti využití (Z.Matych, M.Kunt) 

3) Sklízení dat archivních pomůcek: realizace v Archivu hlavního města Prahy (R.Staroštík) 

4) Oficiální předání českých překladů standardů ISAD (G) a ISAAR (CPF) Odboru archivní 
správy a spisové služby MV jako zástupci ČR v Mezinárodní archivní radě (T.Dvořák, 
M.Kunt) 

5) Nová základní pravidla: výchozí teze, žádost o podporu pro práci skupiny v rámci 
projektu (M.Kunt, R.Pokorný, T.Dvořák) 

6) Digitalizace archiválií: metodika pro archivy a realizace v AHMP a SOA Zámrsk 
(T.Hanousek, R.Pokorný) 

 
 
Dne 3. června 2009 budou cca v rozsahu 1 hodiny kolegové Bernas a Pokorný výsledky 
prezentovat na poradě ředitelů státních archivů. 
 
 

Zprac: Miroslav Kunt, řešitel projektu 

kunt
Textový rámeček
7. Hanousek, Tomáš – Dvořák, Tomáš – Kunt, Miroslav – Matych, Zdeněk –Pokorný, Radek – Staroštík, Radomír: Prezentace projektu vedení Odboru archivní správy a spisové služby, 2009
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Možnosti a formy zpřístupnění
archivních fondů nebo jejich 

součástí veřejnosti 
v elektronické podobě

Projekt výzkumu a vývoje VE 20072009004

1) Stručná informace o projektu
2) Systém pro prezentaci archivních pomůcek a „sklízení“ dat 

(samostatná prezentace)
3) Sklízení dat archivních pomůcek: realizace v AHMP 

(samostatná prezentace)
4) Předání překladů ISAD(G) a ISAAR(CPF)
5) Nová základní pravidla - východiska
6) Digitalizace archiválií: metodika pro archivy a realizace v 

AHMP a SOA Zámrsk

Obsah dnešní prezentace

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“
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Projekt výzkumu - informace
• Jedná se o tříletý projekt výzkumu a vývoje Ministerstva vnitra VE2007200904
• Řešitelem je Národní archiv, spoluřešiteli Archiv hlavního města Prahy a obě

firmy dodávající archivní software, Bach Systems, s.r.o. Olomouc a NetPro
Systems, s.r.o. Plzeň

• Základním motivem projektu je překlad, posouzení a zavedení mezinárodních 
archivních standardů a rozšíření povědomí o nich

• Výsledky projektu mohou posloužit k vytvoření archivního informačního 
portálu, zpřístupnění archivních pomůcek uživatelům, zapojení
digitalizovaných a digitálních archiválií a k zapojení ČR do mezinárodních 
projektů (např. APEnet)

• Řešena je spolupráce s ostatními paměťovými institucemi - knihovnami a 
muzei

• Snaha po přenesení teoretických řešení do praxe
• Prezentace projektu na loňské poradě ředitelů státních archivů
• Využití v projektu Národního digitálního archivu
• Stránky projektu http://asta.nacr.cz

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“
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www.daofind.de

Obdobný projekt - Německo

http://www.a2a.org.uk/

Obdobný projekt - Británie
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http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/gerer/classement/normes-
outils/

Obdobný projekt - Francie

http://www.agad.archiwa.gov.pl/metodyka/pomoce_metodyczne.html

Obdobný projekt - Polsko
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O co jde?
• Zvyšující se míra standardizace v archivnictví ve světovém 

měřítku.
• Hledání styčných míst s dalšími paměťovými institucemi.
• Návrh technického řešení pro spolupráci (nejen?) archivů v 

oblasti popisu.
• Zvýšení povědomí uživatelů a potenciálních uživatelů archivů o 

informačním bohatství archivů a archivech samotných.
• Vývoj ve světě je nezbytné intenzivně sledovat.
• Standardy nejsou svaté, je potřeba k nim přistupovat tvořivě.
• České archivnictví mírně zaostalo (cca 5 let).
• Dnes již další dva mezinárodní archivní popisné standardy:

- ISDIAH (International standard for Describing Institutions   
with Archival Holding) 
- ISDF (International Standard for Describing Functions)

• Nutná je osvěta mezi pracovníky oboru

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Jak na to?

• Zvýšit informovanost o mezinárodních standardech v 
oblasti archivnictví.

• Přístupnou formou pracovníkům v oboru vysvětlit výhody 
a možnosti využití standardů.

• Přebírat zkušenosti ze zahraničí.
• Využít již fungujících modelů v jiných paměťových 

institucích.
• Analyzovat stávající postupy a navrhnout jejich změny
• Implementovat technická řešení přinášející prospěch 

uživatelům archivů.

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“
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Standard ISAD (G) - cíle

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

ISAD(G) poskytuje obecný návod pro vytváření archivního 
popisu, který je použitelný bez ohledu na formu či fyzický 
nosič archivního materiálu.

Cílem archivního popisu je určit a vysvětlit obsah archivního materiálu 
včetně všech souvislostí tak, aby se usnadnila jeho dostupnost 
(přístupnost). Dosáhnout tohoto cíle lze vytvářením přesných 
a odpovídajících vyjádření (popisů) a jejich uspořádáním podle předem 
daných modelů.

Archivní popis je součástí procesu, který:
a) zajistí vytváření pečlivých (konzistentních), vhodných a jasných 

(vysvětlujících) popisů;
b) usnadní vyhledávání a výměnu informací o archivním materiálu;
c) umožní sdílení databáze autorit; a
d) zajistí možnou integraci popisů z různých míst do jednotného 

informačního systému

Náplň standardu ISAD (G)

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Standard se opírá o provenienční princip (respect des fonds) 
a zohledňuje ho při postupném vytváření popisu.

Definuje princip tzv. víceúrovňového popisu známý v aglo-
saském archivnictví od poloviny 60. let 20. století:
1) popis od obecného ke specifickému
2) informace odpovídající úrovni popisu
3) propojení popisů
4) neopakování informací
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Náplň standardu ISAD (G)

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Základem archivního popisu je flexibilní jednotka
tzv. jednotka popisu:
Záznam nebo soubor záznamů v jakékoli fyzické formě, se kterým se 
zachází jako se samostatným celkem (s entitou) a který jako takový vytváří
základ jednotlivého popisu.

Standard definuje 26 položek (elementů), pomocí nichž lze 
vytvořit popis celé jednotky popisu bez ohledu na charakter 
či velikost této jednotky popisu.

Standard nedefinuje výstupní formát nebo způsoby, jak údaje 
prezentovat, např. v inventářích, katalozích, soupisech apod.

ISAD (G) - závěr

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Standard ISAD(G) je výrazně orientován na popis archivního 
materiálu v celé šíři „fond až jednotlivina“ a zohledňuje jeho
hierarchickou tektoniku. Neřeší jednotlivé druhy dokumentů
(proto se standard ISAD(G) nazývá všeobecným).

Vlastní popis se příliš neliší od našeho stávajícího, ať už na 
úrovni fondu nebo inventární jednotky.

Je potřeba si pouze uvědomit standardizaci nejčastějších 
popisných položek, silný důraz na hierarchizaci popisu
a propojení materiálu na původce.
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Standard ISAAR (CPF)

• ISAAR (CPF), Mezinárodní standard pro archivní
autoritní záznamy korporací, osob a rodů
„Popis původce je základní činností archiváře, bez ohledu na to,

zda jsou popisy spravovány manuálně nebo v automatizovaných 
systémech. To vyžaduje plnou dokumentaci a trvalé udržování údajů
o kontextu vzniku a používání dokumentů, z nichž nejdůležitější je
provenience.”

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

• Dosud u nás neexistuje vhodný popis původců, je součástí I. 
kapitoly úvodu k archivní pomůcce (orientováno často na vztahy 
k popisovaným archiváliím, nikoli na původce samé)

• Záznamy o původcích lze vytvořit interaktivní „dějiny správy“
jako další přístupový bod k archiváliím.

• Využití autoritních záznamů v rejstřících – tvorba v rámci 
zpracování na základě spolupráce všech archivů i jiných 
paměťových institucí v oblasti personálních, korporativních a 
věcných autorit. Autoritní záznamy již běžně užívány v 
knihovnách (http://autority.nkp.cz), nyní se připojují muzea 
(projekt CITEM Brno – http://www.citem.cz)

Možnosti ISAAR (CPF)

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“
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• ISDIAH, Mezinárodní standard pro popis institucí
spravujících archiválie (2008)
Cílem je vytvoření praktického standardizovaného průvodce po archivech pro 
jejich uživatele, obdobná struktura jako již zmíněné standardy.

• Umožňuje popsat zejména:
- název(y) obdobně jako ISAAR(CPF),
- adresy a kontakty včetně kontaktních osob,
- historii instituce,
- geografický a kulturní kontext,
- administrativní strukturu,
- „sběrný okruh“ (zdroje akvizic),
- budovy,
- jaké archiválie instituce spravuje (rámcově),
- archivní pomůcky a literaturu,
- otevírací doby, jak se k archivu dostat a servis pro badatele i veřejnost,
- postupy pro badatele při využívání archiválií.

Standard ISDIAH

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Technické standardy
• Mezinárodní technické standardy založeny na XML
• Návaznost na popisné standardy: z ISAD(G) vychází EAD 

(Encoded Archival Description), z ISAAR(CPF) – EAC (Encoded
Archival Context) a z ISDIAH – EAG (Encoded Archival Guide)

• jsou již dnes podmínkou mezinárodní spolupráce (Evropský 
projekt APEnet)

• V současnosti přijat v ČR „Standard pro ukládání a zasílání
archivních pomůcek druhu inventář a dílčí inventář v digitální
podobě“ a Standard pro jednotnou evidenci matrik a výměnný
formát pro ukládání a zasílání záznamů matrik v digitální podobě
(dostupné z <http://www.mvcr.cz>)

• Vše směřuje k zmíněným mezinárodním standardům, stávající
standard by měl být kompatibilní (jeho náhrada)

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“
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EAD - rozšíření v Evropě

Informační portál archivů
• Měl by zabezpečit centrální vyhledávání nad archivními 

pomůckami (obdoba knihovnické Jednotné informační brány) a 
zabezpečit některé centrální funkce (PEvA, autoritní záznamy).

• Repozitáře jednotlivých archivů a jejich propojení.
• Komunikační standardy OAI-PMH, webové služby.
• Zabezpečení přístupu informačních systémů archivů k 

centrálním funkcím (např. k evidenci původců/archivních 
autoritních záznamů, centrální evidenci NAD).

• Zdroj informací pro zadání portálu jako součásti Národního 
digitálního archivu.

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“
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Komunikace mezi archivy
• Centrální repositář (nyní na webovém serveru Národního 

archivu
• Repositáře (malá úložiště) v jednotlivých archivech (již

testováno v SOA Zámrsk – SOkA Hradec Králové
• XML data se do repozitáře archivu uloží (možnost i přes 

webové rozhraní)
• Centrální repositář data ze všech ostatních automaticky stahuje 

(„sklízí“)
• Archivy mohou stejným způsobem získávat data z centrálního 

repozitáře
• Velký potenciál: prakticky on-line aktualizace celostátní PEvA

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Propojení repositářů archivů

I. varianta – programoval Z.Matych
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Propojení repositářů archivů

Bach archivní repository
Motivace a požadavky

• Jednotný způsob přístupu k datům
• Zohlednění mezinárodních standardů
• Odstínění uživatele od technických detailů
• Škálovatelnost celého řešení, nasaditelné od 
nejmenších archivů

až po řešení sdružující data více archivů
• Důraz na automatické aktualizace dat, od pořízení až
po presentaci
• Otevřenost k ostatním systémům doma i v zahraničí
• Připravenost na rozšíření o další služby (cílenější
fulltext, 
kategorizace, semantická analýza textů).

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

II. Varianta – programoval R.Staroštík
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Bach archivní repository

Prezentační systém
• Nemá nahradit jednotlivé informační systémy archivů!
• Data centrálního repozitáře (XML soubory pomůcek) se 

zpracovávají do podoby statických webových stránek
• Velmi jednoduché „bezúdržbové“ řešení. 
• Hlavní přínos: na rozdíl od databází (např. katalogy knihoven, 

systémy archivů Vadedemecum, Badatelna.cz) jsou informace 
prohledávány internetovými vyhledávači (Google apod.).

• Strukturovaně uložené webové stránky umožní jednoduché
vyhledávání Googlem jen nad určitou částí (úvody, názvy, 
rejstříky).

• Pomocí jednoznačné identifikace odkaz do systémů archivů, 
kde jsou např. reprodukce, objednávkový systém apod.

• Obdobné řešení jako v Německu

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“
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Prezentační systém

Prezentační systém



15

Prezentační systém

Základní pravidla
• Dosud platná Základní pro zpracování archivního materiálu 

(1958) sice zastaralá, ale v oblasti popisu mimořádně kvalitní, 
protože jsou všeobecná a umožňují pružné použití.

• V době vzniku ZP byla řada agend v plenkách (evidence fondů)
• Novelizace ZP předpokládali sami jejich autoři (stať G.Čechové), 

jde o dlouhodobě žádanou věc.
• Zdroje pro návrh nových pravidel: 

- zkušenosti archivů, 
- zahraniční zkušenosti,
- legislativa, 
- PeVA,
- mezinárodní standardy.

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“
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Nová základní pravidla – teze I
• Nebude řešen výběr archiválií – začátek je přejímka (předávací

seznamy).
• Základem mezinárodní standardy ISAD(G), ISAAR(CPF) a 

ISIAH (pro popis institucí spravujících archiválie).
• Pravidla by měla být obecná a otevřená pro navázání další

metodiky (jednotlivé typy archiválií - listiny, audiovizuální
dokumenty atd.).

• Výslovné začlenění popisu fondů, podfondů (PEvA), sérií a s 
tím souvisejících základních evidencí

• Důraz na popis původců jako základní charakteristiky 
provenience: další vrstva popisu (archivní soubory – pomůcky 
- původci) a jejich částečné „vyvázání“ z úvodu pomůcky, 
přebírání popisu původců z autoritních záznamů.

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Nová základní pravidla – teze II
• Odstranění pořádání dle diplomatických kategorií (přežilo se –

spisové plány). 
• Povinnost popisu v elektronické podobě s XML výstupem 

(nutnost dle nové vyhlášky).
• Položky popisu dle požadavků technických standardů EAD a 

EAC.
• Problematika průvodců po archivech: použití standardu ISIAH

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Žádost o podporu zřízení pracovní skupiny v rámci projektu:
máme vytipovány zástupce z NA, AHMP, SOA Zámrsk, ZA 
Opava, SOA Plzeň, Archivu NTM, LA PNP.
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Metodika digitalizace archivních dokumentů a jejich popisu

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Motivace:
• riziko zničení nebo ztráty archiválie

archivace její digitální kopie na jiném bezpečném místě
• riziko poškození archiválie jejím častým půjčováním do badatelny

zpřístupnění její digitální kopie v Informačním systému v badatelně
• nutnost prezenčního studia archiválie v badatelně archivu

zpřístupnění na Internetu

Cíle digitalizace:
• záchrana a trvalé uchování historicky nejvýznamnějších, památkově

nejcennějších a fyzicky nejvíce ohrožených archiválií cestou vytvoření
všestranně využitelných digitálních kopií z originálů těchto archiválií spočívající
v naskenování vybraných archiválií v nejvyšší možné technické kvalitě
se zachováním jejich současné podoby a zajištění jejich dlouhodobé archivace

• zpřístupnění archiválií v digitální podobě pro badatele a širokou veřejnost

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Příprava digitalizace
1. Výběr archiválií
2. Stanovení cílů a výstupů
3. Pořízení pracoviště digitalizace
4. Pořízení datového a archivního úložiště
5. Nastavení jednotlivých procesů

Výběr archiválií a jeho kritéria
Jedná se o první krok. Archiválie zpravidla vybíráme podle následujících kritérií:
• historická dokumentární hodnota archiválie
• míra reálného nebo možného fyzického poškození
• frekvence jejího využívání badatelskou veřejností

Přednostně vybíráme k digitalizaci historicky cenné a vzácné archiválie,
archiválie které jsou ve špatném fyzickém stavu a hrozí jejich trvalé poškození a
archiválie které jsou badatelsky žádané.

Na základě vybraných typů předloh archiválií, jejich fyzické velikosti a množství můžeme teprve 
přistoupit k výběru techniky a stanovení časového harmonogramu.
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Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Typy předloh podle tvaru a velikosti:

• Knižní předlohy s vazbou (např. matriky, rukopisy)
• Volné listy
• Velkoplošné předlohy (např. mapy a plány)
• Transparentní předlohy (např. skleněné negativy)
• 3D objekty (např. pečetě a typáře)

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Typy zařízení pro digitalizaci:
• Pro skenování knižních předloh s vazbou a plošných předloh větších rozměrů než A3 volíme zpravidla 

kombinované knižní skenery s kolébkou/plošné skenery – typicky optické rozlišení 600 DPI
o Portálové skenery

U portálového skeneru snímací hlava s osvělením přejiždí těsně nad předlohou, která je umístěna 
pod sklem.
+ Zajištění rovnoměrné geometrie a nasvícení předlohy
+ Vysoká kvalita výstupů
- Nutnost použití skla
- Malá hloubka ostrosti
- Vyšší cena

o Kamerové
Skenery mají kameru s objektivem připevněnou k pevné nebo pohyblivé hlavě na stojanu, s 
postranním osvětlením. 
+ Není nutné použít sklo
+ Vyšší hloubka ostrosti
+ Relativně nižší cena
- Deformace obrazu v rozích
- Nerovnoměrné osvětlení předlohy

• Pro skenování volných listů a fotografií do rozměru A3 lze použít kvalitní plošné stolní skenery.
– typicky optické rozlišení 2400 DPI

• Pro transparentní plošné předlohy (např. skleněné negativy) lze použít výše uvedené zařízení vybavené
nástavcem s optikou pro skenování transparentních předloh.

• 3D objekty se snímají pomocí digitálního fotoaparátu s objektivem
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Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Výstupy digitalizace:
• Záchranné digitální kopie nejvzácnějších archiválií pořízené v maximální možné technické

kvalitě se zachováním věrnosti předlohy
• Skeny v nahlížecí kvalitě pro účely dalšího využití a zpřístupnění
• Popisná metadata
• Technická metadata příp. další administrativní metadata

Formát výstupů:
• Doporučený formát pro záchranné digitální kopie v plné kvalitě je TIFF group 6 bez 

komprese 600 DPI (24 bitů/pixel, RGB) nebo alternativně PDF/A.
• Pro účely zpřístupnění a dalšího využití je vhodný formát JPEG v rozlišení 300 DPI

s nižší mírou komprese. Optimální nastavení míry komprese pro dosažení nejlepšího 
poměru kvality obrázku a jeho velikosti v Bytech je 83% (stupeň 10 v grafickém editoru 
Adobe Photoshop).

• Popisná metadata ve vhodném standardizovaném metadatovém formátu nebo samostatně
navrženém formátu dle vlastního schématu, který odpovídá potřebám instituce.

• Technická metadata pro jednotlivé obrázky se ukládají v metadatovém formátu MIX v.2.0.
Specifikace se odkazuje na standard popisu technických metadat digitálních statických 
obrazů Z39.87.

Metadata jsou uložena ve formátu XML s použitím kódování UTF-8. 
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Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Srovnání grafických formátů (pro rastrovou 2D grafiku) TIFF a JPEG

TIFF group 6 bez komprese
+ Není nutné pro účely archivace řešit migraci formátu
+ Vysoká podpora napříč všemi počítačovými platformami a operačními systémy
+ Případná ztráta dat má zpravidla malý vliv na změnu původního obrazu
- Vysoký objem dat geometricky úměrný rozlišení resp. fyzické velikosti předlohy
- Z výše uvedeného důvodu malá podpora v prostředí Internetu
- Časově a výkonově náročné počítačové zpracování

JPEG
+ Malý objem dat
+ Podpora na Internetu
- Ztrátová komprese – každou další úpravou obrázku dochází k jeho degradaci
- Není vhodný pro reprodukci textu
- Složitý kompresní algoritmus DCT
- Případná ztráta dat zásadně ovlivní výsledný obraz 

Datové a archivní úložiště

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Proces digitalizace a související činnosti:
1. Výběr archiválií
2. Příprava archiválií pro naskenování – vyčištění, narovnání, konzervace
3. Naskenování
4. Úpravy skenů – oříznutí, korekce
5. Popis a identifikace záznamů
6. Kontrola záznamů – skenů a metadat
7. Transformace záznamů pro publikaci
8. Archivace
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Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Organizace pořizovaných skenů a identifikace

Sady:
• soubor archivního materiálu, který lze identifikovat a popisovat
• knihy (např. rukopisy, matriky), soubor jednotlivin (např. stavební plány)
• zakládá se před skenováním
• 1 sada = 1 adresář s názvem sady
• název sady: 5 ciferné přírustkové číslo strojově generované IS
• Sada obsahuje n skenů, n technických metadat, 1 soubor s popisnými metadaty

Archiválie:
• ID může vycházet z ID sady pro referencování v rámci metadat
• Problematika perzistentních identifikátorů pro sdílení a zpřístupnění

Skeny (objekty):
• Název souboru: 5 ciferné přírustkové číslo 00001.tif – nnnnn.tif
• Názvy souborů neobsahují odkazy na signatury či inventární čísla
• Obsah objektů v popisných metadatech

Identifikace objektů (ID):
• jedinečný identifikátor
• 32 znaků
• generovaný algoritmicky
• není nutné centrální přidělení
• vazba metadata – data – záznamy v databázi
• možnost off-line zpracování dat

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Popisné údaje sady
Obsah sady je vhodné popisovat po částech:
• Popis sady: informace o vytvoření celé sady

Typické položky:
označení sady , datace, jméno operátora digitalizace, zařízení pro digitalizaci

• Popis archiválie: informace identifikující digitalizovanou předlohu. Tyto údaje musí poskytnout 
příslušný archivář, do systému/tabulky je pak zanáší digitalizátor
Typické položky:
číslo NAD a/nebo název fondu/sbírky, část fondu, manipulace, úložná jednotka, inv. č., signatura, č. 
jednací, typ, poznámka

• Popis záznamů (skenů): informace o jednotlivých snímcích (např. stranách knihy)
Typické položky:
pořadí, název souboru, číslování, typ číslování, část celku, poznámka
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Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Transformace popisu
(s použitím dokumentu OpenOffice)

Popisná metadata pro základní identifikaci
Varianty popisu sady z hlediska vztahu k archiválii:

1 sada = 1 archiválie
(např. rukopis, matrika):

<sada>
<arch>
<zaznamy>
<zaznam1 />
<zaznam2 />
...

</zaznamy>
</arch>

</sada>

1 sada obsahuje více archiválií
(např. sada fotografií):

<sada>
<arch1>
<zaznamy>
<zaznam1 />
<zaznam2 />
...

</zaznamy>
</arch1>
<arch2>
<zaznamy>
<zaznam1 />
<zaznam2 />
...

</zaznamy>
</arch2>

</sada>

1 archiválie obsahuje více sad 
(např. doskenovaný rukopis):

<sada1>
<arch>
<zaznamy>
<zaznam1 />
<zaznam2 />

</zaznamy>
</arch>

</sada1>
<sada2>
<arch>
<zaznamy>
<zaznam3 />
<zaznam4 />

</zaznamy>
</arch>

</sada2>

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Technická metadata

Technická metadata pro jednotlivé skeny v kvalitě určené pro archivaci se ukládají
v metadatovém formátu MIX v.2.0. Specifikace se odkazuje na standard popisu 
technických metadat digitálních statických obrazů Z39.87.

Technická metadata by měla obsahovat alespoň elementy obsahující tyto údaje:
• Identifikátor objektu (popisovaného obrázku) v rámci použitého systému evidence 

digitalizace
• Použitý grafický formát a jeho vlastnosti
• Použitý barevný model
• Kontrolní hashovací řetězec zajišťující autentičnost dokumentu
• Rozměry obrázku
• ICC profil
• Zařízení na kterém byl sken pořízen a jeho základní parametry
• Název a verzi skenovacího softwaru a grafického editoru
• Výčet transformací pro úpravu obrázku
• Subjekt který sken pořídil
• Datum naskenování
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Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Model digitalizace v archivu 

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Archivace
Jedná se o dlouhodobé uložení dat a metadat se zajištěním:
• Udržitelnosti

– Formátu
– Dat

• Neměnnosti (autentičnosti) dokumentu
• Důvěryhodnosti

Podmínku udržitelnosti formátu splníme použitím grafického formátu TIFF group 6 bez komprese.

Data lze archivovat zápisem na:
• Archivační médium – udržitelnost daná životností média – technologie UDO
• Pevné disky – udržitelnost zajištěna algoritmicky nasazením informačního systému

Neměnnost dokumentu v případě kopie historické archiválie v digitální podobě lze zajistit použitím hashovacího
řetězce a jeho uložením do souboru s technickými metadaty - použítí hashovací funkce SHA-256 (jednocestná
funkce), která generuje 64 znakový řetězec na základě 256 bitového klíče a v případě varianty archivace na 
archivační média navíc použitím média typu WORM pro jednorázový zápis s evidencí těchto médií.

Důvěryhodnost v případě historické sbírky garantuje zpravidla přímo instituce – archiv.
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Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Archivace
Jedná se o dlouhodobé uložení dat a metadat se zajištěním:
• Udržitelnosti

– Formátu
– Dat

• Neměnnosti (autentičnosti) dokumentu
• Důvěryhodnosti

Podmínku udržitelnosti formátu splníme použitím grafického formátu TIFF group 6 bez komprese.

Data lze archivovat zápisem na:
• Archivační médium – udržitelnost daná životností média – technologie UDO
• Pevné disky – udržitelnost zajištěna algoritmicky nasazením informačního systému

Neměnnost dokumentu v případě kopie historické archiválie v digitální podobě lze zajistit použitím hashovacího
řetězce a jeho uložením do souboru s technickými metadaty - použítí hashovací funkce SHA-256 (jednocestná
funkce), která generuje 64 znakový řetězec na základě 256 bitového klíče a v případě varianty archivace na 
archivační média navíc použitím média typu WORM pro jednorázový zápis s evidencí těchto médií.

Důvěryhodnost v případě historické sbírky garantuje zpravidla přímo instituce – archiv.

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Co je třeba archivovat:
• Digitální objekty (skeny)
• Technická metadata pro každý sken
• Popisná metadata pro základní identifikaci achiválie

Příklad uložení dokumentů v souborovém systému na archivační médium:
AMP/ 00153/ ida.xml { popisná metadata sady 00153 pro základní identifikaci
archiválie nebo archiválií }

00001.tif { naskenovaný obrázek ve formátu TIFF }
00001.xml { technická metadata obrázku 00001.tif ze sady 00153 }
00002.tif
00002.xml
00003.tif
00003.xml
00004.tif
00004.xml
00005.tif
00005.xml

00154/ ida.xml { popisná metadata sady 00154 pro základní identifikaci
archiválie nebo archiválií }

00001.tif { naskenovaný obrázek ve formátu TIFF }
00001.xml { technická metadata obrázku 00001.tif ze sady 00154 }
00002.tif

Pro archivaci sady lze použít datový kontejner METS, kde lze popisná a technická metadata (a další
administrativní a strukturální metadata) zapsat v jediném souboru s definicí vazeb mezi metadaty a objekty a
navíc vyjádřit strukturu archiválie.
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Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

METS (Metadata Encoding and Transmission Standard)
METS představuje výměnný/přenosný formát vyjádřený pomocí XML, který umožňuje zápis popisných,
administrativních i strukturálních metadata vztahujících se k popisovanému digitálnímu objektu.
Zároveň podporuje reprezentaci hierarchické struktury tohoto digitálního objektu a umožňuje definovat odkazy
na zdrojová data tvořící digitální objekt a jeho komponenty a odpovídající metadata nebo digitální objekt
i metadata přímo vnořit do METS dokumentu.

Dokument formátovaný ve standardu METS má 7 částí:
• hlavičku
• sekci popisných metadata
• sekci administrativních metadat
• sekci souborů
• strukturální mapu
• sekci strukturálních odkazů
• sekci pravidel chování

Hlavní část METS dokumentu je strukturální mapa popisující strukturu objektu a vazby mezi komponenty tvořící tento objekt. 
Každá komponenta se může odkazovat do dalších sekcí prostřednictvím identifikátorů.
Tato část je jediná povinná. Popisná metadata lze definovat pro digitální objekt i jeho komponenty. Odpovídající metadata mohou 
být vložena do této sekce ve formátu XML s vlastní definicí jmenného prostoru.
Data mohou být vložena jako binární data (Base64) nebo lze odkazovat na externí datový soubor např. URN linkem.

Zpřístupnění výstupů digitalizace
Metodicky navazuje na procesy digitalizace. Pro zpřístupnění potřebujeme zprovoznit datový repozitář, který 
bude obsahovat data – digitální objekty ve studijní kvalitě a metadata (především popisná) uložená ve formátu
XML nebo v relační databázi v závislosti na implementaci repozitáře. Systém musí umožňovat hierarchické
členění evidence archiválií a stanovit vazbu mezi popisnými metadaty získanými z katalogu a digitálními 
objekty pomocí základních popisných metadat pro identifikaci vytvořených během digitalizace.

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Kontakt:

Tomáš Hanousek

Archiv hlavního města Prahy

E-mail: tomas.hanousek@cityofprague.cz
WWW: www.ahmp.cz
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Digitalizace archiválií
příklad realizace
SOA v Zámrsku

Využití metodických poznatků
Projektu výzkumu a vývoje

2006 až 2008 - postupně se zvyšující tlak na tvorbu digitálních 
obrazů analogových archiválií

Polovina roku 2008 – ředitel SOA v Zámrsku Petr Zimmermann, 
prom. hist. stanovuje požadavky na řešení problematiky v rámci 
archivu 
Stanovení celého pracovního postupu i popisu 
Smysluplná dlouhodobá využitelnost digitálních obrazů
Převaha kvality nad kvantitou
Využití metodických poznatků včetně Projektu výzkumu
Popis celého cyklu digitalizace včetně prezentace
Závazné metodické řešení formou pokynu ředitele

Stav na počátku…

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“
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Postup řešení
Stanovení pracovní skupiny pod koordinací ředitele SOA
Přijata zásada decentralizovaného řešení digitalizace
Příprava a odsouhlasení základních zásad digitalizace
Stanovení minimálního technického základu a jeho pořízení
Seznámení se se stavem a výsledky projektu výzkumu „Možnosti a 
formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti 
v elektronické podobě“
Analýza řešení digitalizace v AHMP
Úprava a přizpůsobení metodických i praktických poznatků v 
podmínkách SOA
Vývoj vlastního způsobu jednoznačné identifikace, xml schéma 
popisných metadat, softwaru f_manager, digitálního repozitáře a 
webové prezentace výsledků digitalizace 

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Současný stav
Testování autonomního softwaru pro vytvoření popisu 
digitalizovaných archiválií F_manager na všech jednotkách SOA

Úprava a kritické zhodnocení praktického i metodologického postupu 
navrženého řešení

Převod starších digitálních obrazů do nového standardního tvaru, 
pořízení popisných a technických metadat

Pořizování nových obrazů v podmínkách standardizovaného postupu

Zveřejňování dosažených výsledků práce ve zkušebním provozu 
formou webové prezentace

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“
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Další postup
Na základě připomínek úprava a dokončení závazného pokynu

Jednotný postup digitalizace na všech pracovištích 

Propojení autonomního softwaru a databázové aplikace pro 
tvorbu archivních pomůcek Archivář (Janus)

Využití předepsaných postupů ve spolupráci s ostatními 
institucemi 

Pravidelná analýza zavedených postupů a provádění aktuálních 
změn v reakci na vývoj, sledování dalšího vývoje v rámci Projektu 
a souvisejících aktivit

Postupné zlepšování technického a personálního vybavení
pracovišť

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“
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Možnosti a formy 
zpřístupnění archivních 

fondů nebo jejich 
součástí veřejnosti 

v elektronické podobě

Projekt výzkumu a vývoje VE 
20072009004

1) Stručná informace o projektu
2) Systém pro prezentaci archivních pomůcek a „sklízení“ dat 
(samostatná prezentace)
3) Sklízení dat archivních pomůcek: realizace v AHMP 
(samostatná prezentace)
4) Překlady ISAD(G) a ISAAR(CPF)
5) Nová základní pravidla - východiska
6) Digitalizace archiválií: metodika pro archivy a realizace v 
AHMP a SOA Zámrsk

Obsah dnešní prezentace

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

kunt
Textový rámeček
8. Hanousek, Tomáš – Dvořák, Tomáš – Kunt, Miroslav – Matych, Zdeněk –Pokorný, Radek – Staroštík, Radomír: Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Projekt výzkumu a vývoje. Porada ředitelů státních archivů, 2009.
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Projekt výzkumu - informace

• Jedná se o tříletý projekt výzkumu a vývoje Ministerstva vnitra VE2007200904
• Řešitelem je Národní archiv, spoluřešiteli Archiv hlavního města Prahy a obě

firmy dodávající archivní software, Bach Systems, s.r.o. Olomouc a NetPro 
Systems, s.r.o. Plzeň

• Základním motivem projektu je překlad, posouzení a zavedení mezinárodních 
archivních standardů a rozšíření povědomí o nich

• Výsledky projektu mohou posloužit k vytvoření archivního informačního 
portálu, zpřístupnění archivních pomůcek uživatelům, zapojení
digitalizovaných a digitálních archiválií a k zapojení ČR do mezinárodních 
projektů (např. APEnet)

• Řešena je spolupráce s ostatními paměťovými institucemi - knihovnami a 
muzei

• Snaha po přenesení teoretických řešení do praxe
• Prezentace projektu na loňské poradě ředitelů státních archivů
• Využití v projektu Národního digitálního archivu
• Stránky projektu http://asta.nacr.cz

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“
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www.daofind.de

Obdobný projekt - Německo

http://www.a2a.org.uk/

Obdobný projekt - Británie
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http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/gerer/classement/normes-
outils/

Obdobný projekt - Francie

http://www.agad.archiwa.gov.pl/metodyka/pomoce_metodyczne.html

Obdobný projekt - Polsko
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O co jde?
• Zvyšující se míra standardizace v archivnictví ve světovém 

měřítku.
• Hledání styčných míst s dalšími paměťovými institucemi.
• Návrh technického řešení pro spolupráci (nejen?) archivů v 

oblasti popisu.
• Zvýšení povědomí uživatelů a potenciálních uživatelů archivů

o informačním bohatství archivů a archivech samotných.
• Vývoj ve světě je nezbytné intenzivně sledovat.
• Standardy nejsou svaté, je potřeba k nim přistupovat tvořivě.
• České archivnictví mírně zaostalo (cca 5 let).
• Dnes již další dva mezinárodní archivní popisné standardy:

- ISDIAH (International standard for Describing Institutions   
with Archival Holding) 
- ISDF (International Standard for Describing Functions)

• Nutná je osvěta mezi pracovníky oboru

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Jak na to?

• Zvýšit informovanost o mezinárodních standardech v 
oblasti archivnictví.

• Přístupnou formou pracovníkům v oboru vysvětlit výhody 
a možnosti využití standardů.

• Přebírat zkušenosti ze zahraničí.
• Využít již fungujících modelů v jiných paměťových 

institucích.
• Analyzovat stávající postupy a navrhnout jejich změny

• Implementovat technická řešení přinášející prospěch 
uživatelům archivů.

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“
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Standard ISAD (G) - cíle

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

ISAD(G) poskytuje obecný návod pro vytváření archivního 
popisu, který je použitelný bez ohledu na formu či fyzický 
nosič archivního materiálu.

Cílem archivního popisu je určit a vysvětlit obsah archivního materiálu 
včetně všech souvislostí tak, aby se usnadnila jeho dostupnost 
(přístupnost). Dosáhnout tohoto cíle lze vytvářením přesných 
a odpovídajících vyjádření (popisů) a jejich uspořádáním podle předem 
daných modelů.

Archivní popis je součástí procesu, který:
a) zajistí vytváření pečlivých (konzistentních), vhodných a jasných 

(vysvětlujících) popisů;
b) usnadní vyhledávání a výměnu informací o archivním materiálu;
c) umožní sdílení databáze autorit; a
d) zajistí možnou integraci popisů z různých míst do jednotného 

informačního systému

Náplň standardu ISAD (G)

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Standard se opírá o provenienční princip (respect des fonds) 
a zohledňuje ho při postupném vytváření popisu.

Definuje princip tzv. víceúrov ňového popisu :
1) popis od obecného ke specifickému
2) informace odpovídající úrovni popisu
3) propojení popisů
4) neopakování informací
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Náplň standardu ISAD (G)

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Základem archivního popisu je flexibilní jednotka
tzv. jednotka popisu :
Záznam nebo soubor záznamů v jakékoli fyzické formě, se kterým se 
zachází jako se samostatným celkem (s entitou) a který jako takový vytváří
základ jednotlivého popisu.

Standard definuje 26 položek (elementů), pomocí nichž lze 
vytvořit popis celé jednotky popisu bez ohledu na charakter 
či velikost této jednotky popisu.

Standard nedefinuje výstupní formát nebo způsoby, jak 
údaje prezentovat, např. v inventářích, katalozích, soupisech 
apod.

ISAD (G) - závěr

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Standard ISAD(G) je výrazně orientován na popis archivního 
materiálu v celé šíři „fond až jednotlivina“ a zohledňuje jeho
hierarchickou tektoniku. Neřeší jednotlivé druhy dokumentů
(proto se standard ISAD(G) nazývá všeobecným).

Vlastní popis se příliš neliší od našeho stávajícího, ať už na 
úrovni fondu nebo inventární jednotky.

Je potřeba si pouze uvědomit standardizaci nejčastějších 
popisných položek, silný důraz na hierarchizaci popisu
a propojení materiálu na původce.
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Standard ISAAR (CPF)

• ISAAR (CPF) , Mezinárodní standard pro archivní
autoritní záznamy korporací, osob a rodů
„Popis p ůvodce je základní činností archivá ře, bez ohledu na to, 

zda jsou popisy spravovány manuálně nebo v automatizovaných 
systémech. To vyžaduje plnou dokumentaci a trvalé udržování údajů
o kontextu vzniku a používání dokumentů, z nichž nejdůležitější je 
provenience.”

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

• Dosud u nás neexistuje vhodný popis původců, je součástí I. 
kapitoly úvodu k archivní pomůcce (orientováno často na vztahy 
k popisovaným archiváliím, nikoli na původce samé)

• Záznamy o původcích lze vytvořit interaktivní „dějiny správy“
jako další přístupový bod k archiváliím.

• Využití autoritních záznamů v rejstřících – tvorba v rámci 
zpracování na základě spolupráce všech archivů i jiných 
paměťových institucí v oblasti personálních, korporativních a 
věcných autorit. Autoritní záznamy již běžně užívány v 
knihovnách (http://autority.nkp.cz), nyní se připojují muzea 
(projekt CITEM Brno –http://www.citem.cz)

Možnosti ISAAR (CPF)

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“
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• ISDIAH, Mezinárodní standard pro popis institucí
spravujících archiválie (2008)
Cílem je vytvoření praktického standardizovaného průvodce po archivech pro 
jejich uživatele, obdobná struktura jako již zmíněné standardy.

• Umožňuje popsat zejména:
- název(y) obdobně jako ISAAR(CPF),
- adresy a kontakty včetně kontaktních osob,
- historii instituce,
- geografický a kulturní kontext,
- administrativní strukturu,
- „sběrný okruh“ (zdroje akvizic),
- budovy,
- jaké archiválie instituce spravuje (rámcově),
- archivní pomůcky a literaturu,
- otevírací doby, jak se k archivu dostat a servis pro badatele i veřejnost,
- postupy pro badatele při využívání archiválií.

Standard ISDIAH

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Technické standardy
• Mezinárodní technické standardy založeny na XML
• Návaznost na popisné standardy: z ISAD(G) vychází EAD 

(Encoded Archival Description), z ISAAR(CPF) – EAC (Encoded 
Archival Context) a z ISDIAH – EAG (Encoded Archival Guide)

• jsou již dnes podmínkou mezinárodní spolupráce (Evropský 
projekt APEnet)

• V současnosti přijat v ČR „Standard pro ukládání a zasílání
archivních pomůcek druhu inventář a dílčí inventář v digitální
podobě“ a Standard pro jednotnou evidenci matrik a výměnný 
formát pro ukládání a zasílání záznamů matrik v digitální
podobě (dostupné z <http://www.mvcr.cz>)

• Vše směřuje k zmíněným mezinárodním standardům, stávající
standard by měl být kompatibilní (jeho náhrada)

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“
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EAD - rozšíření v Evropě

Informační portál archivů

• Měl by zabezpečit centrální vyhledávání nad archivními 
pomůckami (obdoba knihovnické Jednotné informační brány) 
a zabezpečit některé centrální funkce (PEvA, autoritní
záznamy).

• Repozitáře jednotlivých archivů a jejich propojení.
• Komunikační standardy OAI-PMH, webové služby.
• Zabezpečení přístupu informačních systémů archivů k 

centrálním funkcím (např. k evidenci původců/archivních 
autoritních záznamů, centrální evidenci NAD).

• Zdroj informací pro zadání portálu jako součásti Národního 
digitálního archivu.

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“
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Komunikace mezi archivy

• Centrální repositář (nyní na webovém serveru Národního 
archivu

• Repositáře (malá úložiště) v jednotlivých archivech (již
testováno v SOA Zámrsk – SOkA Hradec Králové

• XML data se do repozitáře archivu uloží (možnost i přes 
webové rozhraní)

• Centrální repositář data ze všech ostatních automaticky stahuje 
(„sklízí“)

• Archivy mohou stejným způsobem získávat data z centrálního 
repozitáře

• Velký potenciál: prakticky on-line aktualizace celostátní PEvA

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Propojení repositářů archivů

I. varianta – programoval Z.Matych
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Propojení repositářů archivů

Bach archivní repository
Motivace a po žadavky

• Jednotný způsob přístupu k datům
• Zohlednění mezinárodních standardů
• Odstínění uživatele od technických detailů
• Škálovatelnost celého řešení, nasaditelné od 
nejmenších archivů až po řešení sdružující data více 
archivů
• Důraz na automatické aktualizace dat, od pořízení až
po presentaci
• Otevřenost k ostatním systémům doma i v zahraničí
• Připravenost na rozšíření o další služby (cílenější
fulltext,  kategorizace, semantická analýza textů).

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

II. Varianta – programoval R.Staroštík
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Bach archivní repository

Prezentační systém
• Nemá nahradit jednotlivé informační systémy archivů!
• Data centrálního repozitáře (XML soubory pomůcek) se 

zpracovávají do podoby statických webových stránek
• Velmi jednoduché „bezúdržbové“ řešení. 
• Hlavní přínos: na rozdíl od databází (např. katalogy knihoven, 

systémy archivů Vadedemecum, Badatelna.cz) jsou informace 
prohledávány internetovými vyhledávači (Google apod.).

• Strukturovaně uložené webové stránky umožní jednoduché
vyhledávání Googlem jen nad určitou částí (úvody, názvy, 
rejstříky).

• Pomocí jednoznačné identifikace odkaz do systémů archivů, 
kde jsou např. reprodukce, objednávkový systém apod.

• Obdobnéřešení jako v Německu

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“
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Prezentační systém

Prezentační systém
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Prezentační systém

Základní pravidla
• Dosud platná Základní pro zpracování archivního materiálu 

(1958) sice zastaralá, ale v oblasti popisu mimořádně kvalitní, 
protože jsou všeobecná a umožňují pružné použití.

• V době vzniku ZP byla řada agend v plenkách (evidence fondů)
• Novelizace ZP předpokládali sami jejich autoři (stať

G.Čechové), jde o dlouhodobě žádanou věc.
• Zdroje pro návrh nových pravidel: 

- zkušenosti archivů, 
- zahraniční zkušenosti,
- legislativa, 
- PeVA,
- mezinárodní standardy.

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“
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Nová základní pravidla – teze I
• Nebude řešen výběr archiválií – začátek je přejímka 

(předávací seznamy).
• Základem mezinárodní standardy ISAD(G), ISAAR(CPF) a 

ISIAH (pro popis institucí spravujících archiválie).
• Pravidla by měla být obecná a otevřená pro navázání další

metodiky (jednotlivé typy archiválií - listiny, audiovizuální
dokumenty atd.).

• Výslovné začlenění popisu fondů, podfondů (PEvA), sérií a s 
tím souvisejících základních evidencí

• Důraz na popis původců jako základní charakteristiky 
provenience: další vrstva popisu (archivní soubory – pomůcky 
- původci) a jejich částečné „vyvázání“ z úvodu pomůcky, 
přebírání popisu původců z autoritních záznamů.

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Nová základní pravidla – teze II
• Odstranění pořádání dle diplomatických kategorií (přežilo se –

spisové plány). 
• Povinnost popisu v elektronické podobě s XML výstupem 

(nutnost dle nové vyhlášky).
• Položky popisu dle požadavků technických standardů EAD a 

EAC.
• Problematika průvodců po archivech: použití standardu ISIAH

Projekt výzkumu „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“

Žádost o podporu zřízení pracovní skupiny v rámci projektu:
máme vytipovány zástupce z NA, ASMV, AHMP, SOA 
Zámrsk, SOA Praha, ZA Opava, SOA Plzeň, Archivu NTM, 
LA PNP.
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Úprava popisu archivního 
materiálu v českém prostředí

Tomáš Dvořák

Základní pravidla pro
zpracování archivního
materiálu, Praha, Archivní
správa Ministerstva vnitra 
1958, 34 s.

kunt
Textový rámeček
9. Dvořák, Tomáš: Úprava popisu archivního materiálu v českém prostředí. Prezentace na konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009.
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Základní pravidla

• Tvorba popisu je pojata jako jedna z činností v procesu zpracování
archivního materiálu.

• Popis  se odvíjí od způsobů pořádání, které jsou dány umělými 
schématy.

• Kritériem vlastního obsahu popisu jsou archivní pomůcky v tištěné
podobě.

• Podle typů pomůcek a druhů archiválií se přistupuje k vymezení
jednotky popisu, rozsahu popisu a k jeho vyjádření v pomůckách.

• Není řešena přesná forma (syntaxe) popisu archivního materiálu.

1958

Další vývoj (1) 1960‐1989
Vytvářeny institucionální metodiky
(upřesnění Základních pravidel)

1975 Datakarta pro popis novodobého spisového materiálu

1981 Jednotný formulář archivního inventáře
(sestaven univerzální formulář pro všechny typy archivního 
materiálu)

1987 Úsek automatizace ve Státním ústředním archivu
(přepsáno několik inventářů do PC)
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Další vývoj (2) 1990‐2008
Vytvářen Archivní informační systém

1997 Pracovní skupina pro výpočetní techniku ve východočeských 
okresních archivech
(poprvé zmíněny standardy ISAD(G), EAD; vytvořeny popisné
formuláře pro typy archiválií)

2001 Autorský kolektiv ke zpracování podkladů pro nové vydání
Základních pravidel
(rozpracovány některé typy archiválií)

2005 Standardizace OASSS MV
(sestaveno DTD pro inventáře v digitální podobě)

Projekt

• Projekt výzkumu a vývoje Ministerstva vnitra
č. VE 20072009004 s názvem „Možnosti a formy zpřístupnění
archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické
podobě“

• Příjemce: Národní archiv (hlavním řešitelem Miroslav Kunt)

• Časové období: 2007–2009

• Webové stránky: http://asta.nacr.cz/

• Projekt představen na:
‐ konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008
‐ odboru archivní správy a spisové služby MV 
‐ výboru České archivní společnosti
‐ jedním z výstupů teze pro výběr, zpracování a využívání
elektromnických dokumentů v rámci Národního digitálního archivu
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Pracovní skupina
pro sestavení nových Základních pravidel

2009
Bělehrádek, Josef Moravský zemský archiv Brno
Dvořák, Tomáš Archiv hlavního města Prahy
Hrachová, Hana Státní oblastní archiv Plzeň
Kaďorek, Rudolf Národní archiv Praha
Kahuda, Jan Národní archiv Praha
Kalina, Tomáš Národní archiv Praha
Kunt, Miroslav Národní archiv Praha
Lábusová, Dorota  Literární archiv PNP
Michna, Radomír Zemský archiv Opava
Pokorný, Radek Státní oblastní archiv Zámrsk
Smitka, Jiří Státní oblastní archiv Praha
Vácha, Zdeněk Archiv Národního technického muzea
Wanner, Michal Odbor archivní správy a spisové služby MV

Cíle

Změnit pojetí popisu archivního materiálu

• primárně se orientovat na digitální podobu
archivního popisu (bez ohledu na typologii archivních pomůcek);

• prosadit tvorbu komplexního archivního popisu  (přímou 
provázanost s popisy původců, příbuzných materiálů, všech 
evidenčních údajů);

• uplatnit princip víceúrovňového popisu (zavrhnout koncept 
„dvojúrovňového“ popisu a orientovat se na popis jednotky popisu 
na všech příslušných úrovních).

• Skloubit mezinárodní archivní standardy s naší praxí
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Popis archivního materiálu

Magistrát hlavního města Prahy II.

Stavební odbor NVP (ÚNV)

Odpadní vody a vytápění

Ústřední čistírna odpadních vod v Bubenči

Památky a kultura

Palác Kinských Praha 1 č.p.

Výstaviště Holešovice

Výstavy o výstavbě Prahy

‐ fond
‐ část fondu

‐ série (věcná skupina)
‐ spis

‐ spis

‐ spis

‐ spis

‐ série (věcná skupina)

Cíle (2)

Standardizovat formulář popisu archivního
materiálu (vytvořit strukturovanou „kartu“
jednotky popisu).

Standardizovat zápis jednotlivých popisných údajů (např. osobních
a korporativních jmen, zeměpisných názvů, časových rozsahů, jazyka,
typů archiválií, materiálu apod.).

Pravidla nesmí být uplatňována retrospektivně

Pravidla musí být modulární, s možností pružných změn
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Navrhovaná struktura pravidel I

1) Úvod: zdůvodnění proč, vazba na mezinárodní standardy a praxi, 
zohlednění elektronických dokumentů

2) Popis instituce spravující archiválie pro tvorbu záznamů o jako 
východiska k průvodcům po archivech apod. (východiskem 
standard ISDIAH

3) Archivní zpracování: co je archiválie, vazba na další paměťové
instituce, vymezení archivního souboru, pořádací metody, 
pořizování reprodukcí (obecně)

4) Archivní popis: jeho význam a zásady vycházející z 
mezinárodního standardu ISAD(G), důraz na hierarchii popisu, 
možnost různé hloubky popisu a jeho doplňování v čase, zásady 
prezentace popisu

Navrhovaná struktura pravidel II

5) Popis archivního materiálu: konkrétní položky popisu a normy 
pro jejich tvorbu

6) Popis původců: využití autoritních záznamů, viz další přednáška
7) Popis speciálních typů archiválií: např. listiny, korespondence, 

rukopisy, matriky, staré tisky, pečetě a typářů, fotografie a 
grafická vyobrazení, kartografické materiály, technické výkresy, 
hudebniny, zvukové nahrávky, audiovizuální materiály. Využít 
oborových metodik a AACR2R

8) Tvorba názvů a jmen (osobní a rodová jména, Korporativní
jména, Geografické názvy): zejména pro potřebu rejstříků, snaha 
využít autoritních záznamů

9) Slovník termínů, křížové tabulky (reference mezi různými 
standardy), úplné příklady
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Výhled

• V lednu předání výsledkůMinisterstvu vnitra – řada částí bude 
popuze naznačena

• Při Odboru archivní správy a spisové služby má být ustavena 
oficiální pracovní skupina: běh na dlouhou trať

• Nepředpokládáme, že některé části (zejména popis speciálních 
typů archiválií) budou v blízké době hotovy 

Děkuji za pozornost
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Autoritní záznamy v archivnictví

Miroslav Kunt, Národní archiv
kunt@nacr.cz

(s podporou projektu VaV VE20072009004)

Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009
3. prosince 2009

Autoritní databáze jak ji (možná) znáte

kunt
Textový rámeček
10. Kunt, Miroslav: Autoritní záznamy v archivnictví. Prezentace na konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009.
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Autoritní záznamy I
• „Autorizovaná forma jména kombinovaná s 

dalšími informačními elementy, které identifikují a 
popisují jmenovanou entitu a mohou také
odkazovat na příbuzné autoritní záznamy“

• Možnost použití:
– popis původců (primárně)
– popis zdrojů akvizic
– popis umístění originálu
– autorskoprávní informace
– rejstříky

• Standardizace:
Mezinárodní standard pro archivní autoritní záznamy 
korporací, osob a rodů ISAAR(CPF)

Autoritní záznamy II
• Problém záznamů užívaných knihovnami: důraz 

pouze na autoritní záhlaví, příliš stručné, často 
nevyhovující struktura doprovodných informací.

• „Archivní autoritní záznamy však musejí podporovat 
mnohem širší soubor požadavků než jaký existuje u 
knihovnických autoritních záznamů. Tyto dodatečné
požadavky souvisí s významem dokumentování informací
o původcích a kontextu vzniku archiválií v systémech 
archivního popisu. Jako takové jdou archivní autoritní
záznamy mnohem dále a obvykle obsahují mnohem více 
informací než knihovnické autoritní záznamy.“

• Archivnímu pojetí se přibližuje pojetí v muzeích,
draft pravidel RDA a draft nových polí MARC21 
(The Library of Congress)
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http://www.rdaonline.org/

Autoritní záznamy III
• Jádro (autoritní záhlaví) přestává stačit

• Stále větší tlak na opuštění původního důrazu jen 
na autoritní záhlaví jako zdroje pro katalogizaci 
směrem ke znalostní databázi

• Paměťové instituce spolu musí hovořit a 
překonávat své oborové mantinely 
= > obohacovat sdílené autoritní záznamy

• Nutné vysvětlování a vtahování do problematiky: 
kdo z muzejníků a archivářů ještě před dvěma lety 
věděl, co jsou autority?
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ISAAR(CPF)

• Standard vydaný Mezinárodní archivní radou
• Český překlad dostupný z http://www.ica.org/en/node/39464

• Vlastní standard sestává z pěti oblastí:
– oblast identity
– oblast popisu
– oblast vztahů
– oblast kontroly
– vztah k archivnímu materiálu a jiným zdrojům

• Technickou interpretací je XML standard EAC
• Chybí podpora pro věcné autority (viz název standardu)
• Skutečná realizace - vzorem zejm. Austrálie

ISAAR(CPF): oblast popisu

• Uvádějí se: 
- data existence (kapitola 5.2.1)
- dějiny osoby, korporace nebo rodu (5.2.2)
- místa (5.2.3)
- právní status (5.2.4)
- funkce, zaměření a činnost (5.2.5)
- pravomoci/oprávnění (5.2.6)
- vnitřní struktury/genealogie (5.2.7)
- obecný kontext (5.2.8).
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ISAAR(CPF): oblast vztahů

• Vazby mezi autoritami jsou realizovány v oblasti 
vztahů, které jsou rozlišeny do několika skupin:

- hierarchický (např. nadřízený/podřízený; 
řízený/řídící; vlastník/vlastněný)

- časový (předchůdce, následovník)
- rodinný
- asociativní (ostatní, např. dodavatel/klient, členství, 
část/celek, obchodní partner)

Příklad: Austrálie, archiv Nového jižního Welsu



6

Příklad: Spolkový archiv v Bernu, systém ScopeArchiv

Archivní autoritní záznamy u nás I
• Zcela nová problematika? Ne...
• Předepsána struktura archivních pomůcek, kde je 

vyžadován popis původce (osoby nebo 
korporace, z jejíž činnosti archiválie pocházejí)

• Někdy v archivních pomůckách rejstříky (věcný, 
osobní, zeměpisný, málokdy institucí aj.)

• Rozdíl proti knihovnám: chybí jednotící pravidla, 
vše je nastaveno na ruční práci a „tištění“.

• Příklad katastrofální praxe: geografická hesla se 
při psaní pomůcky určují dle posledního lexikonu 
obcí ručním dohledáváním v jeho výtisku -
pokaždé znovu
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Archivní autoritní záznamy u nás II
• Projekt muzejníků z CITeM (viz samostatná

přednáška): důraz na věcné a personální autority
• Přihlášení se k aktivitám CITeM a využití stejné

infrastruktury; v rámci našeho archivního projektu 
doplnění o korporativní autority (jen instituce, ne 
akce)

• Největší perspektiva pro uplatnění v archivech: 
geografické a jmenné (personální i korporativní) 
autority; využití věcných autorit kromě
geografických v současnosti nerealizovatelné

• Velký význam autorit pro popis původců -
možnost vytvořit interaktivní dějiny správy 
(využitím korporativních autorit a vazeb mezi nimi)

Archivní autoritní záznamy u nás III
• Popis původců: důraz na vazby, historii a vnitřní

organizaci/genealogii
• Geografické autority: přenos plného určení

(země/kraj/okres/obec) do záznamu v rozšířené
databázi. Již dnes „nadstavby“ (geosouřadnice, 
zobrazení na mapě) = správná cesta

• Personální autority: pro rejstříky vyhovuje 
současný stav autoritní databáze NK, ale je nutné
umožnit i jiný způsob psaní biografické poznámky 
(bez publikačních oborů atd.); pro původce typu 
fyzická osoba viz návrh CITeM

• Korporativní autority: problémy s tvorbou 
autoritního záhlaví, stávající metodika vykazuje 
nedostatky
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Korporativní autority – problémy I
• Velké problémy u názvů historických korporací.
• Jednání s pracovníky NK
• Česká interpretace pracuje velmi „volně“ s pojmy 

státní správa a samospráva, chybné příklady >>
tyto pojmy dále pro rozdělení korporací neužívat

• Problematika dobových „zahraničních“ korporací
(jejich přejímání z LC) z území státních celků, 
jejichž součástí bylo území Česka

• Geografický vstupní prvek „stát“: doplnění např. o 
Rakousko 1867-1918 pro předlitavské úřady 
(odlišné od Rakouska do 1867)

Korporativní autority – problémy II
• Geografický vstupní prvek korporací nevyjadřuje 
často územní jurisdikci - není okres jako okres 
(soudní, politický, berní, v různých dobách různý)! 
Hrozí úplné zrušení okresů - co s tím?

• Co okupační korporace?
• Je nutné vymyslet jinou definici pro vstupní prvek 

korporací veřejné správy (dnešní terminologií) v 
úrovni nižší než stát/země. Návrh: „správní
centrum jurisdikce“

• Velké množství korporací je možné „předplnit“: 
hotova databáze spolků po roce 1918, ústředních 
úřadů po roce 1945
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Korporativní autority – problémy III
• Jediný „nesmiřitelný“ rozpor s knihovníky: 

výpustky výrazů označujících korporativnost dle 
pravidla 24.5C1 AACR2R.

• Není přijatelné míchat různé firmy jen na základě
názvu (např. SPT Telecom, a.s. /1994-1999/ je 
něco úplně jiného než SPT Telecom, s.p. /1993-
2009/)

• Odlišení nezbytné - bude nutné vyřešit vazby 
mezi databázemi autorit (knihovnické jádro x 
muzejně-archivní nadstavba)

Autority - jak dál?
• Udržet rozumný rozsah údajů, ale smířit se s tím, 

že nadále nevystačíme jen s autoritním záhlavím
• Problém ochrany osobních údajů: ani současné
řešení není právně zcela „čisté“, v případě
doplňování informacemi z nezveřejněných zdrojů
(archivy a muzea, objekty údajů samy) nutno 
důkladně promyslet

• napojení na systémy pro zpracování archiválií
(jedině XML + webové služby)

• Změna myšlení lidí: v archivech bude složitá
• Změna pravidel pro popis archiválií
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Autority - jak dál?
• Archivy mají velký potenciál pro získávání údajů do 

autoritních záznamů:
• Seznam archivních fondů ČR (srv. pole „původce“)
• Spolky v Čechách do roku 1918 (NA)
• Spolky v ČSR 1919-1950 (NA)
• Profesoři a docenti pražské techniky 

(NA z Rakouského státního archivu)
• Přihlášky k pobytu obyvatel Prahy 1850-1914 (NA)
• Přehled ústředních úřadů a jimi řízených institucí 1945-1971 

podle kartotéky NA (pracovní verze)

Děkuji za pozornost
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